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BEVEZETŐ 

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) az Olimpiai Chartában rögzített és a nemzeti olimpiai bizottsági 

jogállásából fakadó kötelezettségeit teljesítve, valamint a MOB Alapszabályának 8. § (1) c) és (1) h) 

pontjai alapján a kiemelt feladatai közé tartozik a mindenkori magyar olimpiai csapat 

felkészülésének és olimpiai részvételének feltételeit biztosítani, mely feladatának teljesítéséhez az 

Alapszabály 47. § (i) és (j) pontjai alapján a MOB Közgyűlésének határozata szükséges. A Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság 2013. február 07. napján kelt hivatalos meghívására 2013. május 24. napján a 

MOB Közgyűlése 17/KH/2013 sz. határozatával, a MOB olimpiai sportágak versenysportjáért felelős 

szakmai tagozata egyhangú, 65 igen szavazata, 0 nem szavazata és 0 tartózkodása mellett döntött 

arról, hogy Magyarország részt vesz a Szocsiban megrendezésre kerülő XXII. Téli Olimpiai Játékokon. 

A MOB Elnöksége 122/2013/EH sz. határozatával egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a MOB Alapszabály 52. § (1) r) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva, a Szocsiban 

megrendezésre kerülő XXII. Téli Olimpiai Játékokon résztvevő Magyar Csapat és küldöttség 

összetételére a MOB Közgyűlése számára tett javaslatot, amelyet a MOB Közgyűlés 2014. január 21. 

napján hozott sz. 01/KH/2014 határozatával, az olimpiai sportágak versenysportjáért felelős 

szakmai tagozata egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazatával elfogadott és 

jóváhagyott.  

A jelen beszámolót a MOB Elnöksége 2014. március 17. napján tárgyalta és jóváhagyta. A MOB 

Elnökség a MOB Közgyűlésnek javasolja a beszámoló elfogadását. A beszámolót készítette: Dr. Nagy 

Zsigmond (csapatvezető), Dr. Balogh Péter (vezető csapatorvos, a MOB Orvos Bizottság elnöke), 

Siklós Erik (MOB marketing és kommunikációs igazgató), Fábián László (MOB sportigazgató), Dr. 

Bartha Csaba (MOB sportigazgató-helyettes), Medvegy Iván (MOB sportszakmai főmunkatárs), Dr. 

Nagy Árpád (Terror-elhárítási Központ r. ezredes), Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a 

Magyar Sí Szövetség. 

 

A BESZÁMOLÓ CÉLJA 

A jelen beszámoló célja, hogy a XXII. Téli Olimpiai Játékokon részt vett Magyar Olimpiai Csapat 

vezetése nevében a MOB Közgyűlése számára tárgyilagos és szakmai beszámolót adjon a 2013. és 

2014. közötti időszakban elvégzett tervezési munkákról, előkészületekről és megvalósításról a szocsi 

felkészülés, részvétel és a helyszíni működés szempontjából. 

 

JOGOK, KÖTELZETTSÉGEK ÉS FELADATKÖRÖK 

Az Olimpiai Csapatot megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre, valamint a vonatkozó 

feladatkörökre elsődlegesen az Olimpiai Charta, a NOB szabályzatai, a MOB Alapszabálya és a MOB 

Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók. 

 

A BESZÁMOLÓ IDŐBELI HATÁLYA 

A jelen beszámoló időbeli hatálya a 2013. január 01. napjával kezdődő és 2014. február 24. napjáig 

tartó időszakra terjed ki. 
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I. FEJEZET: A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKKAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK 

1) Sportolói és hivatalos kísérői adatbázis létrehozás, nyilvántartása és használata  a vonatkozó 

adatvédelmi előírásokkal összhangban. 

2) 2013.02.07.: sajtó akkreditáció határideje. 

3) 2013.03.31: előzetes szállásfoglalás határideje. 

4) Téli olimpiai sportági szakszövetségekkel szakmai konzultáció sorozat. 

5) Olimpiai kerettagok jognyilatkozatainak elkészítése, aláírattatása és nyilvántartásba vétele: 

a) Nyilatkozat tiltott teljesítményfokozóktól mentes felkészülésről és versenyzésről ; 

b) Nyilatkozat és hozzájárulás a doppingellenőrzéssel kapcsolatos adatok felhasználásáról 

és nyilvánosságra hozataláról; és 

c)  Törvényes képviselő hozzájárulási nyilatkozata. 

6) Együttműködés kialakítása a MOB és az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége között 

kétoldalú megbeszélés keretében MOB, 2013. augusztus 22. 

7) A Magyar Olimpiai Küldöttség Akkreditációs tevének elkészítése. 

8) XXII. Téli Olimpiai Játékok Csapatvezetői szeminárium, Szocsi 2014.02.06-08. 

9) Repülőjegyek foglalása a MOB-TENSI utazási irodával létrejött szerződés alapján; 

10) Olimpiai Falu bérleményeinek megrendelése, 2013. november 30. 

11) A három Olimpiai Falura kiterjedő bérlemények bérleti összege: 529.668 RUB 

12) MOB elnöki és főtitkári szállásfoglalás és szerződés megkötése.  

13) Olimpiai Falun kívül lakó hivatalos kísérők számára szállásfoglalás a MOB-TENSI utazási 

irodával létrejött szerződés alapján. 

14) Napi kapcsolattartás a Szocsi Szervező Bizottság illetékeseivel (e-mail, fax, telefon). 

15) Fizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése.  

16) Szövetségek folyamatos tájékoztatása az aktuális feladatokról, kötelezettségekről (főtitkári és 

sportágvezetői értekezletek). 

17) Orvosi regisztrációs, gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök bevitelére irányuló kérelmek 

benyújtása, 2013. október 01. 

18) Közjogi méltóságok akkreditációs ügyintézése és határideje:  2013. szeptember 16. 

19) NOC sofőr akkreditációs kategória bejelentése , 2013. október 01 

20) Akkreditációs kérelmek benyújtási határideje , 2013. október 01. 

21) Küldöttség előzetes regisztrációja (PRE-DRM) Róma, 2013. november 25., 15:00 

22) Nevezési és a részvételi nyilatkozat benyújtási határideje, 2014.01.27. 24:00 óra 

23) Küldöttség regisztrációja (DRM) Szocsi, 2014. január 29. 08:00 

24) 2014.01.24. Olimpiai Falu előzetes nyitása 
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25) 2014.01.30. Olimpiai Falu hivatalos nyitása 

26) 2014.02.06. 12.00 óra ünnepélyes zászló felvonás (Team Welcome Ceremony) 

27) 2014.01. és 2014.02.26. Olimpiai hivatalos időszak  

28) 2014.02.07. 20:14 óra Megnyitóünnepség 

29) 2014.02.08. 09:30-11:00 óra Dr. Áder János Köztársasági Elnök úr hivatalos látogatása  

30) 2014.02.22. és 2014.02.23. kijelentkezés, zárás, és előkészületek a hazautazásra  

31) 2014.02.23. 20:14 óra Záróünnepség 

32) 2014.02.24. hazautazás 

33) 2014.02.26. Olimpiai Falu zárása 

 

2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj 

A XXII. Téli Olimpiai Játékokra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az illetékes Nemzetközi Sportági 

Szakszövetségekkel folytatott konzultációkat követően és a MOB felterjesztése alapján, az alábbi 

sportolókat részesítette „2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj”-ban: 

1. MIKLÓS EDIT, alpesi sí; 

2. BERECZ ANNA, alpesi sí; 

3. SZŐCS EMŐKE, sífutás és biatlon; 

4. FARKAS NORBERT, alpesi sí; 

5. KÉKESI MÁRTON, alpesi sí; 

6. HEIDUM BERNADETT, rövidpályás gyorskorcsolya; 

7. KESZLER ANDREA, rövidpályás gyorskorcsolya; 

8. DARÁZS RÓZSA, rövidpályás gyorskorcsolya; 

9. KNOCH VIKTOR, rövidpályás gyorskorcsolya; és 

10. GYARMATI ANNA, hódeszka. 

Cél: A XXII Téli Olimpiai Játékokra történő felkészülés, kvalifikáció és 

részvétel anyagi fedezetének biztosítása egyéni, téli olimpiai 

sportágakban versenyző sportolók számára pályázat alapján. 

Keretösszeg: 210.000 USD 

Ösztöndíj mértéke: 10 fő x 1500 USD x 14 hónap, amely összeget MOB folyósított 

közvetlenül a jogosítottak bankszámlájára. 

Ösztöndíj időszaka: 2013. január 01. és 2014. február 28. (14 hónap) 

Jogosítottak: A téli olimpiai sportági szakszövetségek felterjesztésére a MOB 

szakmai fóruma kétoldalú egyeztetések alapján. 
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A szerződési feltételek teljesítse esetén az Olimpiai Ösztöndíj időtartama: 2013. január 01. – 2014. 

február 28., azaz 14 hónap. Az Olimpiai Ösztöndíj összege: 1.500 USD* havonta (cca. 322.500 HUF), 

azaz a szerződési feltételek teljesítése esetén 14 x 1.500 USD = 21.000 USD (cca. 4.515.000 HUF). A 

kifizetéseket a szerződések aktiválását követően a Magyar Olimpiai Bizottság a vonatkozó 

jogszabályok alapján teljesítette közvetlenül az Ösztöndíjban részesített versenyző részére. A NOB 

ösztöndíj teljes összege a vonatkozó szerződési feltételek teljesítése esetén: 10 x 14 x 1.500 USD = 

210.000 USD, azaz cca. 46.200.000 HUF (1.00 USD cca. 220.00 HUF). A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

által biztosított „2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj”-ra kizárólag azon sportoló lehet 

jogosult, aki doppingvétséget életében soha nem követett el. Az Olimpiai Ösztöndíjra való 

jogosultságot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által készített és angol nyelven írott 1) a sportoló, 2) a 

Nemzeti Sportági Szakszövetség és 3) a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejövő háromoldalú 

szerződés teremti meg. A szerződés hivatalos aláírására a közeljövőben kijelölésre kerülő 

időpontban és ünnepélyes keretek között kerül sor. Az aláírás kizárólag személyesen történhet, a 

sportoló képviseletére nincs lehetőség. Az Ösztöndíjasokat szakmai és pénzügyi jelentési 

kötelezettség terheli. A jelentéseket 4, azaz négyhavonta kell a Magyar Olimpiai Bizottsághoz angol 

nyelven és számlákkal igazoltan benyújtani. A jelentések elfogadása feltétele a következő időszakra 

szóló pénzügyi támogatáshoz. 

 

A 10 NOB ösztöndíjasból 8 sportolónk sikerrel vívta ki az olimpiai részvételi jogot, és 

mindösszesen 2 versenyző járt sikertelenül, azaz a kiválasztottak 80%-a jogosultságot szerzett a 

szocsi indulásra. Gyarmati Anna hódeszka versenyző egyetlen világranglista hellyel maradt le a 

részvételről, ugyanis az első 24 versenyző kapott indulási jogot, míg Anna a 25. helye n, azaz az 

első várólistás helyen zárt. Mind a kiválasztási, mind a finanszírozási rendszert igazolja a 

részvétel előírások teljesítésének magas aránya, amelyre nemcsak a MOB, de a NOB, mint 

pénzügyi támogató is megelégedéssel tekint. 
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II. FEJEZET: A HELYSZÍNI MŰKÖDÉS ÉS RÉSZVÉTEL ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Szocsi sportági konzultáció sorozat 

A Magyar Olimpiai Csapat létrehozásának fontos és időigényes fázisa az illetékes sportági 

szakszövetségekkel történő hivatalos egyeztetés és közös előkészítés. Ezzel összhangban a téli 

olimpiai sportági szakszövetségekkel szakmai konzultáció sorozatot szerveztünk és bonyolítottunk 

le, amelyek időpontjai és helyszínei a következők voltak: 

a) 2013. április 09., MOB Tanácsterem; 

b) 2013. szeptember 11., MOB Tanácsterem; 

c) 2013. december 03., MOB Tanácsterem; 

d) 2014. január 21., MOB Tanácsterem; 

A konzultációkról írásos emlékeztető készült, amelyet az érintettek részére megküldtünk. 

 

XXII. Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői értekezlete 

A Szocsi Olimpiai Játékok csapatvezetői értekezletét 2013. február 06. és 08. között tartották a 

Szocsi Blue Radisson szállodában, amely az Olimpiai Játékok alatt a NOB főhadiszállása volt. A 

részvételi költségeket egy fő részére a NOB állta. A csapatvezetői szemináriumot hagyományosan 

az Olimpiai Játékok előtt 1 évvel tartják, ahol a tagállamok delegáltjai kérdéseket tehetnek fel a 

szervező bizottság vezetőinek, illetve közvetlen módon gyakorolhatnak befolyást a szervezésre, 

valamint érvényesíthetik országuk érdekeit szükség szerint. A szeminárium operatív, 

adminisztrációs, logisztikai és jogi kérdések aspektusából meghatározó az olimpiai csapatok 

számára. 

 

Akkreditációval és nevezéssel kapcsolatos feladatok teljesítése 

Az akkreditációs határidő 2013. október 01. A SOCHI 2014 Szervezőbizottság szabályai szerint az 

útlevelek minimális érvényessége: 2014. október 16.; a végleges és jogvesztő nevezési határidő: 

2014. január 27. volt. 

Nevezés a nemzetközi olimpiai szabályokkal összhangban három fő lépésből állt: 

1) a szövetségek hivatalos formában megküldték javaslatukat a Téli Olimpiai Játékokon 

hazánkat képviselő sportolók nevezéseire és hivatalos kísérők akkreditálására; 

2) MOB előterjeszti a javaslatokat saját Elnöksége elé jóváhagyás céljából; és 

3) A MOB Elnökség által jóváhagyott javaslat került a Közgyűlés elé, amely kizárólagosan 

jogosult az Olimpiai Csapat kijelölésére. A csapat kijelölő közgyűlés 2014.01.27. volt. 

Az akkreditációs személyazonosító igazolván vízummentességet biztosított 2014.01.07 és 

2014.04.17. között. Az akkreditációs kérelmek globális határideje: 2013.10.01., amely napig a 

Szervezőbizottság részére kellett továbbítani az adatokat. Az előzetesen elkészített és kiküldött Excel 

táblázat kitöltésével történt. Az olimpiai akkreditáció mind a nevezés, mind a részvétel alapja, ezzel 

egyidejűleg akadálymentes beutazást biztosít a rendező országba vízumkényszer esetén ennek 
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következtében pontos tervezést, precíz munkavégzést és adatfeldolgozást igényel. Az akkreditációs 

kérelmek benyújtása után érkezett szövetségi kérelmeket nehézség árán tudtuk kezelni, első sorban 

annak következtében, hogy ezen személyek számára a Szervezőbizottság nem garantálta a 

vízummentességet. A nevezés több adminisztrációs lépésből és jogi cselekményből tevődött 

össze. A nevezés alapját képezi a kvalifikáció és az akkreditáció, amely nélkül egyetlen 

versenyzőt sem lehet nevezni. A nevezés három fontos dátuma, határideje volt, így 2013.10.01. 

az előzetes nevezés, avagy az akkreditációs határidő, 2013.11.25. a küldöttség előzetes 

nyilvántartásba vétele, és végül 2014.01.27. napja, a végleges nevezés határidő.  

 

Egészségügy és doppingellenes feladatok teljesítése 

A Magyar Olimpiai Csapat mind a hazai, mind a nemzetközi előírásokat betartva vett részt Szocsiban, 

teljesítette az összes vonatkozó szabályt, és versenyzett doppingvétség nélkül. A Magyar Olimpiai 

Bizottság a zéró tolerancia elvét érvényesítette a Szocsiba kiutazott olimpiai csapat létrehozásánál 

így csak az a sportoló utazhatott, aki közvetlen a kiutazás előtt: 

1) a kötelező orvosi szűrővizsgálaton átesett; 

2) a kötelező doppingvizsgálaton negatív mintát szolgáltatott (WADA által hitelesített és 

akkreditált ellenőrzéssel és laboratóriumban elvégzett, negatív eredményű doppingvizsgálat 

beszámítható); 

3) rendelkezett érvényes magyar sportorvosi engedéllyel;  

4) nem állt doppingeljárás hatálya alatt; 

5) a NOB részvételi jognyilatkozatát (IOC Eligibility Conditions) aláírta; 

6) a MOB tiltott teljesítményfokozóktól mentes felkészülésről és részvételről szóló 

nyilatkozatát aláírta; 

7) a MOB doppingellenőrzéssel kapcsolatos adatok felhasználásáról és nyilvánosságra 

hozataláról szóló nyilatkozatát aláírta; és 

8) a MOB olimpiai sportolói szerződését aláírta. 

A MOB Orvos Bizottsága döntése értelmében a Szocsi egészségügyi team keretében 2 orvos 

egyidejűleg, folyamatosan kint tartózkodott a Magyar Olimpiai Csapat mellett. Dr. Balogh Péter 

vezető orvos teljes időben, Dr. Tállay András és Dr. Tóth Szabolcs egymást váltva osztott 

akkreditációval utazott ki. Minden résztvevő versenyző számára kötelező volt az OSEI 

szűrővizsgálata, amely számos vizsgálatot tartalmazott. Érvényes sportorvosi engedély nélkül nem 

utazhatott senki az Olimpiára. Kiskorú sportolók részvétele esetén szükség volt a törvényes 

képviselői nyilatkozatra, ami lehetővé teszi az utazást és a kint tartózkodás alatt az orvosi 

beavatkozások elvégzését. Több partnerrel kötött szerződést a MOB, ezek egyike a Hartmann Rico 

kötszergyártó, amely a külföldi multi-sport rendezvényekre utazó Magyar Csapat orvosi 

felszereléséhez biztosít termékeket, itt az igénybevevő a MOB Orvos bizottság. LBT: Szocsira mintegy 

250-300 ezer Ft támogatási keret maradt és ez rögzítők, betétek beszerzésére fordítható. LIONS 

Sport: mágnes terápiás készülékeket bocsátott a szövetségek rendelkezésére a felkészülési 

időszakban is.  Béres: vitaminokat, táplálék kiegészítőket kínál mintegy 20-25 féle termékkörben. 

Ezek mind dopping szempontból is megbízható termékek.  

  



Beszámoló a Szocsiban megrendezett 2014. évi XXII. Téli Olimpiai Játékokról 10/51 

 

A küldöttség előzetes nyilvántartásba vétele (Pre-Delegation Registration Meeting)  

A küldöttség előzetes regisztrációját a szervezők a 2013. évi EOC Közgyűlést követő napon 

tartották Rómában, 2013. november 25.-én.  A MOB-SOCOG kétoldalú tárgyalása során 

egyeztettük az akkreditációs és részvételi adatokat, a hivatalos kísérők akkreditációs 

privilégiumait és kvótáit, a versenyzők kvalifikációs állapotát, előzetes nevezését stb. a végső 

regisztráció eredményességének és hatékonyságának előkészítése céljával. 

 

A küldöttség nyilvántartásba vétele (Delegation Registration Meeting) 

Az Olimpiai Játékok részvételének kiindulópontja és a csapat működésének alapja a küldöttség 

nyilvántartásba vétele, amelyen a csapat az akkreditációja, nevezése, szállása, bérleményekei, 

jogosultságai, kötelezettségei, pénzügyi ügyletei, érkezési és indulási adatai, teherszállítása, 

illetve egyéb logisztikai kérdései véglegesítésre kerülnek. A regisztráció legfontosabb mozzanata 

azonban, hogy a küldöttség nyilvántartásba vétele nélkül az előzetesen elkészített és megküldött 

akkreditációs kártyák nem élesíthetők, a nevezés nem leadható, illetve a szálláshelyünk és a 

bérleményeink nem átvehetők. Tehát a küldöttség helyszíni működése mindaddig nem 

lehetséges, amíg a regisztráció nincs lezárva.  A regisztráció második legfontosabb mozzanata, 

hogy a nyilvántartásba vétel időpontjában aktuális versenyzői létszám képezi a hivatalos kísérők 

akkreditációs rendjét függetlenül attól, hogy az időpontot követően a versenyzői létszámban 

változás áll be, akár negatív, akár pozitív irányba. Korábbi Olimpiai Játékokon nyert tapasztalt 

alapján egyértelművé vált a korai regisztrálás szükségessége, illetve az ebből szármázó előny és 

hasznosság tényszerűsége. A végeleges nevezési határidő 2014.01.27 24:00 óra volt moszkvai 

idő szerint. Az utazás időtartamát, a nevezési határidőt és az ünnepélyes csapatgyűlés időpontját 

(2014.01.27., hétfő) figyelembe véve a legoptimálisabb időpont a 2014. január 29. 08:00 óra volt 

a Szocsi Olimpiai Falu akkreditációs központjában a küldöttség nyilvántartásba vételére. Az 

érkezési időpontunk 2014.01.29. 06:00 óra volt, tehát rendkívül rövid idő állt rendelkezésre. 

 

Helyszíni működés megvalósítása 

A Magyar Olimpiai Csapat mind a három Olimpiai Faluban, így a 1) Tengerparti (Coastal Olympic 

Village), 2) Hegyi (Mountain Olympic Village) és 3) Állóképességi (Endurance Olympic Village) 

Olimpiai Faluban szétszórt elhelyezése komoly kihívást jelentett a csapatvezetésnek elsősorban 

egészségügyi, logisztikai, operatív és sportszakmai szempontból. A nehézségek és a jelentős 

távolságok ellenére az olimpiai csapat vezetése és tagja mindent tőlük elvárhatót elkövetettek a 

Magyar Olimpiai Csapat magas színvonalú kiszolgálásért, illetve a sikeres, eredményes, zavartalan és 

rendkívüli eseménytől mentes működése érdekében. 

 

Sportágak helyszíni működése 

A sportágak a nemzetközi szabályokat betartva vettek részt és doppingvétség mentesen 

versenyeztek a XXII. Téli Olimpiai Játékokon. A részvétel és működés szempontjából a 

legnagyobb kihívást mind a sportágak, mind a csapatvezetés számára a rendelkezésre álló 

akkreditációs kvóta alacsony mértéke és az abból fakadó elosztási nehézségek jelentették, annak 

ellenére, hogy a MOB Közgyűlése határozatával a 9 fő kvalifikált korcsolyázóra 6 fő hivatalos 

kísérői jogosultságot, míg a 7 fő síelőre 5 fő hivatalos kísérői jogosultságot határozott meg a N OB 

szabályzatai alapján. 
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A teljes alpesi, biatlon és sífutó csapat, Miklós Edit és edzője kivételével, 2014. január 31. 

hajnalban érkezett Szocsiba a Magyar Olimpiai Csapattal  együtt. A 2 fő biatlon és 2 fő sífutó 

versenyző mellé a Magyar Sí Szövetség egy fő edzőt (Antal Zsolt) delegált. Az első alpesi sí edző, 

Stark Márton, csak 2014. február 05.-én érkezett Miklós Edittel, amely időpontig az edzői, 

technikai és adminisztrációs feladatokat a Dr. Tállay András csapatorvos, illetve Kapitány Ildikó, 

MSSZ főtitkár látta el. A síelők részére nehézséget jelentett a kettő Olimpiai Faluban történő 

elhelyezésből adódó kapcsolattartás és napi működés megvalósítása.  Dr. Tállay András 

csapatorvost félidőben és az egészségügyi terveknek megfelelően Dr. Tóth Szabolcs csapatorvos 

váltotta, aki folytatta Dr. Tállay András feladatkörén túl önként végzett munkáját, mint sí edző, 

adminisztrátor, technikai személyzet, gyúró és/vagy sportorvos. 

Műkorcsolyában az 1932. évi Lake Placid-ben megrendezett Téli Olimpiai Játékok óta 

Magyarország állandó résztvevője a műkorcsolya versenyeknek, az 1960. évi Squaw Valley Téli 

Olimpiai kivételével. Sajnálatosan az 54 év szakadatlan olimpiai részvétel után a 2014. évi Szocsi 

Téli Olimpiai Játékokra egyetlen egy versenyzőnknek sem sikerült a kvalifikáció sem a női 

egyéni, sem a férfi egyéni, sem a páros, sem a jégtánc versenyszámokban. 

A gyorskorcsolya csapat részvételét és eredményességét nagymértékben terhelte az olimpiai 

érmes, de minimum pontszerző reményekkel kiutazó női short track 3.000 méteres váltó 

összetétele körül kialakult és elhúzódó bizonytalanság, illetve fokozott média figyelem. Az 

olimpiai részvételi jogot kiharcoló és összetételű női short track négyes az eredeti összetétele 

szerint nem kapott lehetőséget az elődöntőben való indulásra, amely döntést a helyszínen 

tartózkodó korcsolya vezetők sportszakmai indokokra való hivatkozással hoztak meg. Később, a 

helyszínen tartózkodó korcsolya vezetők revideált  álláspontjának köszönhetően, a „B” döntőben 

induló női short track váltó összetétele megegyezett az olimpiai részvételi jogot kiharcoló női 

short track négyesével, amely csapat végül olimpiai pontszerző helyen zárt. A női short track 

váltó különböző összetétele miatt négy helyett öt versenyző és az utánuk jogosult 

sportszakemberek igénye nyílhat meg állami jutalomra. 

 

Csapatvezetői összefoglalás és ajánlás 

A 2014. évben Szocsiban megrendezett XXII. Téli Olimpiai Játékokon a Magyar Olimpiai Csapat 

rendkívüli eseménytől, doppingvétségtől és sérüléstől mentesen, a csapatvezetés iránymutatásai 

szerint és a küldetését teljesítve vett részt. A Magyar Olimpiai Csapat tagjai fegyelmezetten, 

jogkövető magatartást tanúsítva, az olimpiai esküjüket betartva, a tisztességes játék és a tiszta 

sport szellemében, valamint a Magyar Olimpiai Mozgalom hírnevéhez, múltjához és 

hagyományaihoz méltón képviselték hazánkat a részvételi csúcsot döntő, 88 ország indulásával 

lebonyolított 2014. évi Téli Olimpiai Játékokon.  

A szocsi előkészületi és helyszíni tapasztalatok alapján a jövőre nézve megfontolásra ajánlott: 

1) a visszaadott részvételi kvóták újraelosztásából való részesedés, azaz a nem alanyi jogon 

megszerzett indulási jog iránti kérelmek és az igénybevétel szükségességének és indokoltságának 

felülvizsgálata, amelyet az így keletkezett indulási jogról való szövetségi döntések körüli méltatlan 

viták, rosszízű sajtóvisszhang és a rangon aluli eredmények indokolnak, 

2) az olimpiai indulási jog megszerzése körüli tényezők és események vizsgálata, illetve 

3) a sportolói jogállások érvényességének és hatályosságának folyamatos vizsgálata és hiteles 

nyilvántartása a visszaélések megelőzése érdekében.  
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III. FEJEZET: EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 

 

Egészségügyi előkészületek 

A MOB Előkészítő Bizottsági üléseken folyamatosan beszámoltunk a dopping vizsgálat (Dr. Tiszeker 

Ágnes / MACS) és az egészségügyi előkészületek helyzetéről, mind a Bizottság, mind pedig az érintett 

sportági vezetők felé. A kellő információt, elektronikus úton („Bizottsági Ülés Emlékeztető” 

formájában) minden résztvevő megkapta. Az előkészítő bizottság javaslatára és a MOB Orvos 

Bizottság ajánlásával a MOB elnökségének jóváhagyásával, a kísérő egészségügyi személyzet:  

Dr. Balogh Péter EÜ. szolgálat vezetője 

Dr. Tállay András (2014.01.30.-2014.02.12.-ig) / Dr. Tóth Szabolcs (2014.02.12.-02.23.-ig) 

Mitterer Brünhilda Johanna masszőr 

Cheng Liang   masszőr 

Gyömbér Noémi  pszichológus (2014.02.12.-2014.02.19.-ig) 

Vura Márta Etelka  pszichológus (2014.02.17.-2014.02.24.-ig) 

Egészségügyi szűrővizsgálat 

Egészségügyi szűrővizsgálat az EYOF ajánlat és megrendelés alapján az OSEI- ben történt. A 

szűrővizsgálat eredményét az eddigi gyakorlatnak megfelelően az utazás előtt digitális formában 

kaptuk meg (sajnos, jelentős részben a vizsgálatok elhúzódása miatt csak az utolsó pillanatban, mely 

információ szempontjából fontos, de az esetlegesen szükséges korrekció vonatkozásában elkésett). A 

vizsgálati dokumentációt áttekintve a már korábban is jelzett probléma, hogy az ajánlatban szereplő 

teljes körű vizsgálatok hiányosak. Egy –egy szakvizsgálat szűkszavú, kevésbé informatív. Bizonyos 

vizsgálatok során feltárt betegség, kivizsgálása (részben a sportoló érdektelensége miatt is) nem 

történik meg – kontroll vizsgálatra gyakran nincs idő, kivizsgálás hiányában optimális kezelésre sincs 

mód. Ebben a vonatkozásban fontos lenne, hogy egy letisztult kórtörténet és egy áttekinthető 

szűrővizsgálati dokumentáció – összefoglaló kivizsgálási véleménnyel időben álljon a kiutazó keret 

EÜ ellátását biztosító orvosai részére. 

Dopping- és drogellenőrzés 

A dopping és drog teszt az előzetes terveknek megfelelően teljesült, bár az utolsó pillanatban (addig 

listán sem szereplő) bejelentett síelő esetében szinte megoldhatatlan feladatnak tűnt. Pozitív 

eredményről nincs tudomásom. A MACS részéről Dr. Tiszeker Ágnes révén, mind az előkészületek 

során, mind a kint tartózkodás alatt minden információt, segítséget a lehető legrövidebb időn belül 

megkaptam. A Béres Vitamin egyedi csomagban lett a sportolók számára (bő kvalifikációs keret 

részére), jóval az olimpia kezdete előtt kiosztva, figyelembe véve a téli csökkent vitaminbevitel miatti 

kompenzáló pótlás szükségét. 

Gyógyszer lista, kötszer és fizikoterápiás eszközök 

A gyógyszer lista elkészítését az orvos csoport végezte. Az Orosz Gyógyszerészeti Hatóság a listát 

átvizsgálta. Két gyógyszert „controllált” gyógyszernek minősítettek (narkotikumnak minősített volta 

miatt) beviteli engedélyköteles lett volna, így azokat a listáról levettük. A két gyógyszer 

Magyarországon különösebb kötöttség nélkül vényre beszerezhető, enyhe feszültségoldó hatású. A 

WADA doppinglistán nem szerepel. Később a gyógyszer hiányát érezve a váltás során egyéni 

felhasználású készítményként oldottuk meg behozatalát. 
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A kurrensebb gyógyszerek és kötszer utánpótlását Dr. Tóth Szabolcs segítségével sikerült megoldani 

kijövetelekor. (A gyógyszerek az olimpiai gyógyszertárban nem voltak beszerezhetőek). A kötszer 

ellátást a Hartmann céggel kötött támogatási szerződé terhére oldottuk meg. A megrendelt kötszerek 

időben, hiánytalanul megérkeztek. A fizikoterápiás eszközök az igényeknek és (szállítási) 

lehetőségeknek megfelelően lettek összeállítva:  

- 2 db. többcsatornás vezérlőegységgel bíró magnetoterápiás egység (matrac, applikátor, 

mágnes karika) a Lion Sport / Droba Lászlóval megkötődő támogatási szerződés terhére. 

- 2 db. TENS készülék (MOB tulajdona – használatba kiadva az OSEI részére) 

- 1 db. B-Curs laeser  (MOB saját tulajdona) 

- 1 db. Sonic-vital UH terápiás készülék (Audi ETO KC-től használatra kikérve). 

Az eszközök szállítása gond nélkül történt, károsodás nem érte. 

Sport védőfelszerelések 

Az LBT céggel történt évi 1 millió Ft támogatási szerződés terhére több mint 300.000 Ft lett 

félrerakva a téli olimpia sportolóinak. Sajnálatosan kellő időben adott elektronikus, és bizottsági 

ülésen adott személyes információ ellenére a sportolók ezen lehetőséget nem vették igénybe így dec. 

31.-vel a 2013-as keret nullázódott. (a 2014-es szerződés megköttetett, melynek jelentős részét a 

Nyári Ifjúsági Olimpia / Nanjing részére tartalékoljuk. Szocsiban a Bauerfeind cég ingyenes 

sportvédő szolgáltatást működtetett, de tudomásom szerint az igény részünkről itt is sporadikus volt. 

Kiutazás során akut egészségügyi probléma nem volt. Megemlítendő azért, hogy Kónya Zsófia (short 

track) kiutazás előtti napokban felső léguti hurutos megbetegedést szedett össze. Az utazás előtti 

napokban Tállay dr. vizsgálta – kezelését megkezdte. Utazás előtti este lázas is volt. Megérkezésünket 

követően addigi kezelését kiegészítettük antibioticus, valamint drasztikusabb tüneti kezeléssel, 

melyre állapota fokozatosan javult. 3 nap után fokozatos terheléssel edzésbe állt. Szerencsére a teljes 

edzésterhelés megkezdésétől számított 6 nap után volt futama, melyre erőnlétét is visszaszerezte. 

Megérkezésünk során voltak kellemetlenségek: a sífutóink elszállásolása kissé körülményes volt, 

valamint csaknem 3 napig fűtés és meleg víz nélküli épületekben történt. Valószínűleg ennek tudható 

be a kezelhető, de erőnléti csúcsformát negatívan befolyásoló felső légúti hurutos megbetegedéseik. 

Szállás és elhelyezés 

Az Olimpia hangulatát nem mételyezte meg a fenyegetés, nem éreztünk ez irányú feszültséget. A 

biztonsági intézkedések semmivel nem nehezítik meg az életet az olimpiai faluban.  A vendéglátók 

kitettek magukért (az első napokban észlelt apróbb kellemetlenségeket - lásd sífutó tábor - hamar 

kiküszöbölték). Az ellátás kiváló volt, a vendéglátók kedvesek szívélyesek, szolgálatkészek voltak. 

Három helyszínen zajlottak az események: egy tengerparti táborban - a jeges sportok versenyei, 

illetve két hegyi helyszínem - a sí lesiklás és a sífutás eltérő körülményei miatt. Az előbbin a Játékok 

egész ideje alatt Dr. Balogh Péter, az utóbbi helyszíneken és versenyeken váltott akreditációval Dr. 

Tállay András és Dr. Tóth Szabolcs gondoskodott a csapat rá eső részének egészségügyi ellátásáról. A 

két gyúrónk sportolóink visszajelzése alapján kielégítő segítséget nyújtott a sorozatterhelés miatti 

regeneráció vonatkozásában. 

Pszichológiai támogatás 

Pszichológiai segítséget sportolóink (illetve a magyar csapat) csak részidőben kaptak. Ismereteim 

szerint ennek részben a szűk akkreditációs lehetőségek, részben információ áramlási 

hiányosságokból adódó időzavar voltak okai. Gyömbér Noémi későn tudta meg a csapattal együttes 
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indulását, ami miatt folyamatban lévő munkáinak átszervezése után csak 02. 12.-én tudott a csapat 

után jönni. Ennek megfelelően csak részben tudott segítséget nyújtani a short track váltó 

összeállítása körül kialakult média véleményáradat és a belső feszültségek feldolgozásában. Kint léte 

során tapasztalt pozitív kapcsolata versenyzőinkkel már korábbi ez irányú tevékenységéből adódott.  

Ennek alapján ismét felmerül a kérdés a „kirendelt” és választott pszichológus hatékonyságának 

vonatkozásában. Közismert, hogy ezen tevékenység a legnagyobb bizalom elve alapján működik, 

objektíven nem mérhető, de fontos része a versenyre és versenykörülményekre történő 

felkészülésnek. 

Dr. Vura Márta kiérkezése szintén a sí versenyszámok egy részének végeztével történt, bár 

ismereteim szerint a lefutott számok versenyzőivel korábban nem dolgozott együtt. Itt 

visszakanyarodnék az OSEI szűrővizsgálatokhoz. Amennyiben meg is történt a pszichológiai vizsgálat 

használható információt nem ad. A későbbiekben javaslom, hogy minden egyes sportolóról a már 

korábban kialakult pszichológusi kapcsolat alapján az adott pszichológustól kérjünk szakvéleményt a 

sportoló ezen állapotáról, segítve ezzel a kint lévő egészségügyi stábot, pszichológust és az edzőkre 

tartozó részével az edzők munkáját. Szükségesnek ítélem továbbá, hogy az ilyen formában elkészített 

pszichológiai vélemény ismeretében a versenysorozaton kint lévő pszichológus a kiutazás előtt 

legalább 1-2 alkalommal teremtsen kapcsolatot a versenyzővel, megalapozva a kinti kapcsolatot. 

Doppingellenőrzések 

Az Olimpiai Játékok alatt összesen 21 alkalommal vetették alá sportolóinkat dopping ellenőrzésnek. 

16 vér, 5 vizelet mintavétel történt. Pozitív teszt eredményű visszajelzést nem kaptunk. Az 

ellenőrzéseket összesítését a 3. sz. Melléklet tartalmazza. 

Egészségügyi működés összefoglalása 

Orvosi szemmel a Szocsi Téli Olimpia egészségügyi felkészülése semmivel nem marad el a londonitól. 

Ugyanúgy minden táborban fellelhető a járóbeteg ellátás, rehabilitáció teljes vertikumát felölelő 

poliklinika, ingyenes gyógyszertár és minden csapat orvosának biztosított beutalási és 

gyógyszerfelírási jog. Nem véletlen, hogy a CT és MRI diagnosztikus konténer a hegyi falúban volt 

telepítve. A sebességében növekvő lesiklás, szabad stílusú versenyek, sí akrobatika és snowboard 

versenyek láthatóan nagyobb veszélyforrással járnak - jelentősen több is volt a baleset az említett 

sportágakban. Szerencsére a magyar csapatot elkerülték a komolyabb balesetek, inkább kissebb 

sérülésekkel és enyhébb meghűléses betegségekkel bajlódtunk, de ezek kezelhetőségük révén nem 

befolyásolták sportolóink részvételét. 

Az egészségügyi csapat munkájával elégedett vagyok, de ami fontosabb a sportolók és az egész 

magyar csapat is. Kollegáim (főként Dr. Tállay András) nem restelltek, saját kötelezettségeik 

elvégzése mellett a szükség adta bármilyen feladatot ellátni, ami a síelők edzéskörülményeit és 

eredményességét segítették.  Szereplésünk végezetéül, a kitűzött célok teljesültek, sajnos a csoda, 

néhol a szerencse is elkerült minket. Összességében a magyar csapat az elvégzett munka örömével, jó 

egészségben és jó hangulatban indult haza. 
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IV. FEJEZET: MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING ÉS SZERVEZÉSI 

FELADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 

Utaztatás és a MOB támogatók utaztatása 

A Magyar Olimpiai Küldöttséget a MOB és a Tensi Kft. között létrejött támogatói szerződés alapján a 

MOB utazási partnere és Magyarország hivatalos olimpiai jegyértékesítője, a Tensi Kft. utaztatta és a 

küldöttség tagjai részére szervezett szállást és helyi ellátást. A Tensi Kft. saját költségen kiutazott 

három fővel segítette a teljes Magyar Olimpiai Küldöttség tagjainak és vendégeinek helyszíni 

működését, ellátását és igényeinek kiszolgálását. A Magyar Olimpiai Csapat repülőjegy foglalását 

nehezítette a magyar short track válogatott vezetésén keresztül beérkezett kanadai short track 

szövetségi kapitány határozott utazási kérelme, hivatkozással a Szocsi előtti magyarországi 

edzőtáborozásra és a Magyar Olimpiai Csapattal történő közös utazásra. A magyar és a kanadai short 

track vezetés közös kérését méltányolva foglaltunk repülőjegyeket, azonban a fizetési kötelezettség 

beérkezésekor a kanadaiak váratlanul lemondták a foglalásukat, amelyet nagy nehézség árán tudunk 

csak sztornóztatni veszélyeztetve a saját foglalásainkat. A sportágak vezetői időben történő és 

többszöri kérésünk ellenére rendkívül későn és bizonytalan utazási terveket adtak le, amelyeket 

ráadásul folyamatosan módosítottak ezzel az időben és kedvezményes áron lefoglalt repülőjegyeket 

kellett időveszteséggel és immár magasabb áron újrafoglalni. Hagyományainknak megfelelően a téli 

olimpiai játékokra csak a legnagyobb támogatóink képviselői (Telekom, adidas, OTP Bank) kaptak 

meghívást, korlátozott létszámban. A Telekom vezetősége nem élt a meghívással, így az utazási 

lehetőséget gyémánt fokozatú támogatónknak, a COOP-nak adtuk át. Támogatóink utazását teljes 

körűen a Tensi Kft., a MOB hivatalos utaztatási és olimpiai jegyértékesítő partnere bonyolította.  Az 

OTP végül a terrorfenyegetettségre hivatkozva lemondta a már kifizetett utat. 

Ünnepélyes fogadalomtétel 

Az ünnepélyes fogadalomtételre a csapatkijelölő MOB Közgyűlést követően, 2014. anuár 27-én 11.00 

órai kezdettel került sor a Larus étterem és rendezvényközpontban.  A 16 olimpikonból 15 volt jelen, 

Berecz Anna külföldön tartózkodott.  A sportolók a MOB-tól kapott, a fogadalomtételre és egyéb 

protokolláris eseményekre készült formaruhát viselték.  

Felszerelés, sportruházat és formaruha 

A korábbi olimpiai játékokhoz hasonlóan a Magyar Olimpiai Bizottság gazdag felszerelést biztosított 

az olimpiai csapat tagjai részére. A ruházat három különböző kollekcióból állt: a szokásos adidas 

szabadidő sportruházati termékek mellett a nemzeti sportfelszereléseket kivételesen egy magyar 

gyártótól, a Fanitex Kft-től rendeltük, mivel az adidas új központja az alacsony csapatlétszám miatt 

nem tudta vállalni a külön nemzeti kollekció legyártását. A magyar partnert két jelentkező közül 

választottuk ki. A kiválasztás legfőbb szempontjai a hagyományos magyar nemzeti színkombináció 

(bordó-fehér) megtartása, a termékek adidas-hoz közeli jó minősége és a lehető legalacsonyabb 

gyártási költségek voltak. A Fanitex Kft. már korábban is gyártott a magyar sport számára elsősorban 

speciális sportruházatot (pl. úszó és kajak dresszek), és többek között az adidas-szal is dolgoztak már 

együtt. A csapat formaruháinak legyártására szintén két jelölt közül választottuk ki a legjobb 

ajánlatot adó Virginia Kft-t.  

Sportruházat: Az adidas és a MOB közötti szponzori szerződés értelmében bruttó 10.150.167,- Ft 

fogyasztói értékű terméket térítésmentesen kaptunk, a többi terméket 55%-os kedvezménnyel 

vásároltuk meg, összesen bruttó 6.391.282,- Ft összegben.  A Fanitex termékeit összesen bruttó 
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17.736.705,- Ft-ért vásároltuk, melyből bruttó 9.643.364,- Ft-ot számolunk el az állami költségvetés 

terhére, bruttó 8.093.341,- Ft-ot pedig saját bevételből finanszíroz a MOB. A Fanitex ezen felül bruttó 

1.134.822,- Ft értékű terméket ajándékba adott a Magyar Csapat tagjainak. 

FÉRFI SPORTFELSZERELÉS 

 

NŐI SPORTFELSZERELÉS 

NEMZETI SPORTRUHÁZAT (FANITEX KFT.) 

 

NEMZETI SPORTRUHÁZAT (FANITEX KFT.) 

Sí kabát vastag, vízálló 

 

Sí kabát  vastag, vízálló 

Sí kantáros nadrág 

 

Sí kantáros nadrág 

Polár mellény 

 

Polár mellény 

Soft shell cipzáras felső 

 

Soft shell cipzáras felső 

Melegítő garnitúra, téli 

 

Melegítő garnitúra, téli 

Polár cipzáras felső 

 

Polár cipzáras felső 

Pulóver kötött végig cipzárral, norvég mintás 

 

Pulóver kötött, norvég mintás, raglán 

Pulóver kötött elöl rövid cipzárral, norvég mintás 

 

Pulóver kötött elöl, norvég mintás, raglán 

Galléros piké hosszú ujjú póló 

 

Galléros piké hosszú ujjú póló 

Galléros piké hosszú ujjú póló 

 

Galléros piké hosszú ujjú póló 

Sapka kötött fehér, hópihe mintás 

 

Sapka kötött fehér, hópihe mintás 

Sál kötött fehér 

 

Sál kötött fehér 

Kesztyű bélelt kötött 

 

Kesztyű bélelt kötött 

Kesztyű soft shell, vastag 

 

Kesztyű soft shell, vastag 

Zokni fehér, felirattal/2pár 

 

Zokni fehér, felirattal/2pár 

Zokni bordó, felirattal/2pár 

 

Zokni bordó, felirattal/2pár 

Bruttó ár/fő: 194.196,- Ft 

 

Bruttó ár/fő: 195.466,- Ft 

SZABADIDŐ RUHÁZAT (ADIDAS) 

 

SZABADIDŐ RUHÁZAT (ADIDAS) 

Pamut hosszú ujjas Tee 

 

Pamut hosszú ujjas Tee 

Techfit hosszú ujjas 

 

Techfit hosszú ujjas  pink 

Techfit hosszú ujjas 

 

Techfit hosszú  ujjas 

Techfit tight warm 

 

Techfit tight warm 

Pamut jogging nadrág 

 

Pamut jogging nadrág 

Pamut kapucnis felső 

 

Pamut kapucnis felső 

Kötött pulóver 

 

Kötött pulóver pink 

Teniszing galléros,fehér 

 

Teniszing galléros 

Teniszing galléros,szürke 

 

Teniszing galléros 

Hiking nadrág 

 

Hiking nadrág 

Boxer fekete 

 

Bra fekete 

Boxer fehér 

 

Bra pink 

Zokni 1 csomag (=3pár) 

 

Zokni 1 csomag (=3pár) 

Válltáska 

 

Válltáska 

Utazó nagy táska, kerekes 

 

Utazó nagy táska, kerekes 

Táska M 

 

Táska M 

Terrex bakancs 

 

Terrex bakancs 

Terrex cipő 

 

Terrex cipő, fekete-szürke-piros 

Adilette papucs 

 

Adilette papucs 

Bruttó (kisker) ár/fő: 303.830,- Ft 

 

Bruttó (kisker) ár/fő: 333.820,- Ft 
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Formaruha 

FÉRFI FORMARUHÁZAT 

 

NŐI FORMARUHÁZAT 

KABÁT szürke 

 

KABÁT (Ignis) szürke 

ÖLTÖNY sötétkék 

 

KOSZTÜM (szoknyás) világosszürke 

ING fehér 

 

FELSŐ (garbó) fehér 

NYAKKENDŐ magenta 

 

HARISNYA (üvegszálas) 2 pár, 
test és fekete színű 

DERÉKSZÍJ fekete 

 

CIPŐ (bokacsizma) fekete bőr 

ZOKNI 2 pár, fekete és sötétkék színű 

 

  

CIPŐ fekete bőr 

 

  

Bruttó ár/fő: 140.350,- Ft 

 

Bruttó ár/fő: 129.950,- Ft 

A formaruhák ára összesen bruttó 7.338.560,- Ft, melyet a MOB az állami költségvetés terhére 

számol el.  A felszerelések és a formaruhák átadására január 24-27. között került sor a SYMA 

Rendezvény és Kongresszusi központban.  

A Magyar Olimpiai Küldöttség biztosítása 

A magyar olimpiai csapat hivatalosan akkreditált tagjai hagyományainknak megfelelően kettős 

biztosításban részesültek. Kint tartózkodásuk időtartama alatt életbe lépett a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által megkötött biztosítás, amely elsősorban a szükség szerinti magas színvonalú orvosi-

egészségügyi ellátást foglalta magában. Ezen felül a Magyar Olimpiai Bizottság, támogatója a Magyar 

Posta Biztosító jóvoltából, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást tartalmazó utasbiztosítást is 

kötött minden kiutazó személyre, amely elutazásuk napjától hazaérkezésük napjáig érvényes volt. A 

MOB biztosítása minden delegáció tagra kiterjedt, az akkreditációval nem rendelkező meghívottakra 

is.  

Média, kommunikáció és marketing 

A médiamunkatársak akkreditálása három csatornán keresztül történt: Az írott sajtó és 

fotóriporterek akkreditálása a NOB által megadott keretszámok és a Magyar Olimpiai Bizottság 

javaslata alapján. A közvetítés jogtulajdonosa, az MTVA közvetlenül intézte munkatársai 

akkreditációját. A NOB kivételes esetekben nem jogtulajdonos rádióknak és televízióknak is adott 

korlátozott akkreditációt.  A Magyar Olimpiai Bizottság a korábbi téli olimpiák gyakorlatának 

megfelelően hét újságírói (E) és három fotós (EP) akkreditációs kvótát kapott Szocsira. A hazai 

médiából az igényfelmérés, tájékoztatás után összesen hat médium jelentkezett. Ennek megfelelően a 

tíz hely kiosztásakor nem kellett senkinek visszautasítani a kérelmét. A meglehetősen korlátozott 

érdeklődés még fontosabbá tette a hazai média kiszolgálásában a MOB saját sajtócsapatának a 

jelenlétét, helyszíni munkáját. A hat médium hat újságírói és kettő fotós akkreditációt igényelt. A 

későbbiek folyamán két médium – Nemzeti Sport, Magyar Nemzet – a magas utazási és részvételi 

költségek miatt visszavonta az igényelt és már visszaigazolt akkreditációját. Az így felszabadult 

kvóták közül egyet sikerült még határidő után cserélnünk, ennek jóvoltából a később jelentkező Nők 

Lapja munkatársa is akkreditálva utazhatott Szocsiba.  

Az akkreditált újságírókkal, fotósokkal folyamatosan kapcsolatban volt a MOB Sajtóiroda. A 

Nemzetközi Sajtóközpontban rendszeres találkozók voltak. Az újságírók igényeit sikerült kiszolgálni: 

az úgynevezett kiemelt eseményekre mindig tudtunk belépőt biztosítani és a mix-zónában is 

zökkenőmentesen ment a munka. Kiemelt feladatnak tekintettük, hogy az akkreditált újságírók, 

fotósok minél több exkluzív anyagot tudjanak készíteni a magyar sportolókkal, edzőikkel. Ezt sikerült 

megvalósítani. A MOB saját fotóst küldött az eseményre. Kovács Anikóval állandó szerződése van a 
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MOB-nak, így külön honoráriumot nem kellett fizetni a munkájáért. Február 10-től 21-ig tartózkodott 

a helyszínen, a korlátozott akkreditációs szám miatt nem lakhatott a faluban. Utazását, szállását a 

Tensi szervezte és a MOB fizette. 

A MOB Média Bizottság elnöke, egyben az MTVA főszerkesztője, Riskó Géza MOB meghívottként vett 

részt a téli olimpián: „Köszönöm, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, mint korrekt partnerünk a lehető 

legmagasabb színvonalon segítette az MTVA tudósításait, beszámolóit, közvetítéseit. Örömmel jelentem, 

hogy a Téli Olimpia közvetítéseinek nézettsége magasabb volt, mint a 4 évvel ezelőtti. Az m1-en, m2-n és 

a Dunán lehetőségeinkhez mérten kiemelten kezeltük ezt a világszínvonalú rendezvényt. Miután a 

helyszínen kiküldött stábunk dolgozott, kollégáink nem tudtak volna kimagaslóan dolgozni, ha nem 

kaptak volna meg minden segítséget a MOB-tól”. 

A MOB Sajtóiroda koordinálta az akkreditált médiamunkatársak tevékenységét, kiszolgálását. 

Összehangolta és bonyolította a magyarországi médiumok újságíróitól érkezett interjúkéréseket, 

kezelte a nemzetközi megkereséseket (az NBC-től az ARD-ig) és naponta küldött anyagokat (videók, 

fotók, hírek, interjúk) a hazai médiának. Összesen 42 exkluzív videó készült saját gyártásban az 

olimpia alatt, amik nem csak a mob.hu-ra kerültek ki, használta, átvette az MTVA, de gyakorlatilag a 

teljes magyar média, az RTL Klubtól az indexig. A videók jelentős része a MOB-szponzorfal előtt 

készült, amivel milliós médiaérték generálódott a támogatóknak. Igény szerint további exkluzív 

anyagok készültek az MR-nek és a Metropolnak, mint a MOB médiapartnereinek. A mob.hu hazai 

stábját megerősítettük, Vasvári Ferenc és Balássy László munkáját, megbízási szerződéssel Czövek 

Oszkár segítette az olimpia alatt. Alkalmazása hasznosnak bizonyult, mert nyelvtudásának és 

sportújságírói tapasztalatának köszönhetően az oldal frissebb és tartalmasabb volt. A téli olimpiához 

kapcsoltan a Metropolban kétszer, a Nemzeti Sportban egyszer jelent meg, 1/1-es méretben MOB-

hirdetés, a szponzorok logóival. A XXII. Téli Olimpia lezárásaként a Magyar Olimpiai Csapat 

hazaérkezésekor, fokozott médiaérdeklődés mellett, sajtótájékoztatót szerveztünk, ahol mind a 16 

olimpikon megjelent. 

Csapatkönyv, olimpiai kiadványok 

A téli olimpiai játékokra utazó magyar csapat tagjairól hagyományainknak megfelelően csapatkönyv 

készült. A korábbiakkal ellentétben azonban még a kis létszámú téli olimpiai csapatot is mintegy 100 

oldalas színes, tartalmas kiadványban örökítettük meg, amelyben a sportolók és az olimpia 

helyszínének bemutatása mellett helyet kapott egy téli olimpiatörténeti rész is. Szintén újdonságnak 

számított, hogy a Nemzeti Sporttal, a MOB médiatámogatójával együttműködésben egy téli olimpiai 

NS Magazin különkiadás is készült 8000 példányban, a csapatkönyvvel közel azonos tartalommal, így 

minden korábbinál szélesebb olvasói körhöz juttathattuk el a téli olimpiai csapat bemutatását. 

A MOB szponzorokkal kapcsolatos szemléletváltásának jegyében, a szerződésben foglalt 

kötelezettségeinken túl további megjelenési lehetőséget ajánlottunk támogatóinknak, valamint 

vásárlási lehetőséget a csapatkönyvből. Az ebből származó bevétel segítségével csökkentettük a 

kiadvány előállítási költségeit.  Részt vettünk a NOB szervezte Marketing-fogadáson, ahol hasznos 

megbeszéléseket folytattunk a lengyel, a szerb, a szlovén és a szlovák kollégákkal a szponzorok 

kiszolgálása, az olimpiai szimbólumok használhatóságának témakörében. Részt vettünk a P&G „Köszi 

Anyu” kampányának nemzetközi nyitórendezvényén, ahol a magyar édesanya és családja is 

megjelent. MOB-szponzorfalat készíttettünk, amit az olimpia alatt folyamatosan használtunk, így is 

kiszolgálva a támogatóinkat.  A Magyar Olimpiai Csapat szálláshelyeinek nemzeti dekorálásában 

elmaradtunk a lehetőségeinktől, több más csapat produkciójától, de ehhez előzetes felmérések, 

pontos méretek kellettek volna. Rióra ebben mindenképp fejlődni kell.  A szponzorok hatékonyabb 
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kiszolgálása, a marketing céljaink megvalósítása érdekében Rióban több mint hasznos lenne, egy 

Magyar ház megvalósítása. 

Az akkreditált médiamunkatársak névsora 

NÉV MÉDIUM POZÍCIÓ AKKR. KÖLTSÉG 

Ághassi Attila index.hu újságíró E saját 

Gergelics József MTVA/MTI újságíró E saját 

Hajdú János RTL Media Group operatőr ENR saját 

Halász Zoltán  origo.hu újságíró E saját 

Illyés Tibor MTVA/MTI fotós EP saját 

Kovács Anikó mob.hu fotós EP MOB 

Majszin György MTVA/MTV operatőr Rb saját 

Mohay Bence MTVA/MTV szerkesztő-riporter Rb saját 

Pór Attila Nők Lapja újságíró E saját 

Riskó Géza MTVA és MOB Média Biz. vendég Rb MOB 

Szalay Berzeviczy Attila index.hu fotós EP saját 

dr. Szepesi István RTL Media Group szerkesztő-riporter ENR saját 
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V. FEJEZET: SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓK, ÉRTÉKELÉSEK 

 

KORCSOLYA SPORT: nagypályás és rövidpályás gyorskorcsolya  

A Szocsiban megrendezett olimpiai játékok rövidpályás gyorskorcsolya (short track) 

versenyszámaiban az előző évekhez (Olimpia, VB) hasonlóan, dominánsan ismét a távol keleti és a 

tengerentúli versenyzők szereztek érmet. Ez a kijelentés még akkor is igaz, ha mindezt pl. orosz 

színekben tették. Az Orosz Olimpia Csapathoz leigazolt férfi koreai származású versenyző, szinte 

minden egyéni versenytávot megnyert, és a váltóversenyben is győzelemhez segítette a rendező 

országot. Magyar szempontból örvendetes és egyúttal előremutató, hogy a versenyszámok döntőibe 

egyre nagyobb számban kerültek be európai sportolók, így folyamatosan csökken a távolság Európa 

és a tengeren túli országok versenyzői között. Európa sokat fejlődött az utóbbi olimpia óta, 

legfőképpen a hollandok és oroszok vonatkozásában, néhány ország viszont rendkívül gyengén 

teljesített, pl. USA (a női váltó ki sem jutott az olimpiára). A nemzetközi élvonalhoz tartozó 

versenyzők közül sokaknak ez volt az utolsó olimpiája, amely részben a magyar short track 

válogatottat is érinti, bár a Magyar Csapatban kivívták a helyet azok a junior korosztályú versenyzők 

is, akik leginkább a következő olimpiára érnek majd be.  Ebben az olimpiai ciklusban kínai 

szaktanácsadó segítségét is igénybe vette a szakág, aki az olimpiai ciklus második évében 

kapcsolódott be a munkába és elsősorban a technikai gyakorlatoknál nyújtott segítséget. Kezdetben 

nagy nehézséget jelentett az ázsiai edzésmetodikai módszerek átvétele, hiszen a magyar 

sajátosságoknak, mentalitásnak, szokásoknak és körülményeknek megfelelően át kellett alakítani a 

versenyzők gondolkodását, ami viszonylag sok időt vett igénybe.  

A magyar short track válogatott versenyzőinél edzésmódszertani és rehabilitációs hiányosságokat is 

megfigyelhettünk. Az összetett kondicionális képességek tekintetében (gyorsasági-erő és gyorsasági-

állóképesség) látványos a lemaradásunk. A szakág sportszakembereivel folytatott szakmai 

egyeztetések alapján egyértelműen kiderült, hogy az erőfejlesztés nem kap akkora hangsúlyt a 

felkészülésben, amelyet a nemzetközi élmezőnyhöz való „tartozás” megkövetel. A jövőben 

hangsúlyosnak tartjuk a speciális erőfejlesztés növelését, amely a másik két kondicionális képességre 

is pozitív hatást gyakorol. A rehabilitáció területén, főként az egy versenynap alatt lebonyolított 

versenyszámoknál, sokkal nagyobb hangsúlyban kell megjelennie azoknak a sporttudományi 

ismereteknek, amelyek a versenyzők legális teljesítményfokozásában szerepet játszanak. 

Megengedhetetlen az a folyamat, hogy amíg az ellenfeleket a futamok között több masszőr és 

rehabilitációs szakember segíti, illetve gyorsan felszívódó táplálék kiegészítőkkel lát el, addig 

versenyzőink aktív bemelegítést tartva készülnek a következő megmérettetésre. A szakágban a 

válogatási elveknek megfelelően jelölték ki az indulók névsorát az olimpiai kvalifikációs versenyekre 

és az olimpiára is. Bárminemű változás illetve módosítás az edzőbizottság illetve az elnökség 

jóváhagyásával történt.  A MOKSZ célkitűzése az olimpiai pontszerzés volt. A női váltócsapat 

pontszerzése volt az elsődleges cél, és emellett egyéniben egy női és egy férfi távon a pontszerzés volt 

meghatározva. A női váltó pontszerzése nem volt annyira gördülékeny, mint ahogy azt előre elvártuk 

volna. Az elődöntőben nyújtott gyenge teljesítmény megnehezítette a futamon belüli amúgy is nehéz 

dolgukat. A „B” döntőbe jutás más taktikai felépítést kívánt meg, így változtattak a váltócsapat 

felállásán és taktikáján is. Sajnos ebben a futamban egy esés pecsételte meg sorsunkat, ami a 

hatodiknál jobb helyezés elérését lehetetlenné tette.  

Az egyéni szereplések tekintetében nem vagyunk elégedettek. A már korábban olimpiát megjárt és 

tapasztalt versenyzőink egyéni szereplése elsősorban a sok taktikai hiba miatt gyengének 

minősíthető. Fizikai teljesítmény tekintetében is voltak hiányosságok.  
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Heidum Bernadett nagyon szépen versenyzett 1500 méteren, végig szépen helyezkedett, mégis 

inkább alábecsülte önmagát a futam előtt. Egy kisebb taktikai hiba miatt nem sikerült előrébb 

végeznie mind a 9. helyezés. 1000 méteren nem bízott önmagában, és egy vitatható helyzetből őt 

zárták ki. Több taktikai hibát vétett, mint szokott. A korábbi világkupákhoz képest gyengébben 

versenyzett. Nem volt eléggé dinamikus és összeszedett, mint korábban. Fizikai felkészültsége jónak 

volt mondható. 

Keszler Andrea 500 méteren indult. Nagyon szépen indult a futama, azonban egy kis hiba elég volt 

ahhoz, hogy megelőzzék, ami megpecsételte sorsát. Ezen a szinten már nem lehet hibázni ebben a 

mezőnyben, mert azonnal kihasználják az ellenfelek, mint ahogy ezt meg is tették. A váltófutás során 

nagyon jól rajtolt el, és szépen hozta az első pár váltást, azonban ő esett el, és kiestünk a párharcból. 

Elsősorban koncentráció tekintetében és gyorsasági állóképesség vonatkozásában voltak 

hiányosságai.  

Kónya Zsófia betegen érkezett, későn tudtuk csak formába hozni, így nem állt még készen az első 

váltófutásra ezért nem indítottuk. Az 1500 méteren jól indította a futamát, jól helyezkedett, azonban 

egy előtte történt ütközés során kicsúszott elé egy bója, amire rálépett és elesett. Innen már nem volt 

esélye a továbbjutásra. Teljesítményét az egyéni futamon látottak alapján nehéz minősíteni, de az 

edzéseken nyújtott teljesítménye alapján jó állapotban volt. A váltófutásban jól teljesített. 

Lajtos Szandra csupán váltóversenyben szerepelt, ahol az első futásnál gyengébben teljesített, mint 

szokott, a második futásban az esés pillanatáig viszont már sokkal jobban ment. A felkészülés során 

javuló tendenciát mutatott. 

Darázs Rózsa csupán váltóversenyben és az első váltófutásnál szerepelt, mert egyrészt ezt 

teljesítménye is indokolta, valamint Kónya Zsófia betegség utáni gyengébb teljesítménye is 

alátámasztotta. A második futásnál Kónya Zsófiát indítottuk helyette, mert a pályatartás 

szempontjából Zsófia jobb teljesítményt mutatott az edzéseken. Rózsa a felkészülés során és az 

olimpia ideje alatt mutatott munkavégzése és hozzáállása példaértékű. 

Liu Shaolin Sándor élete első olimpiáján szerepelt és még nagyon fiatal. 18 éves kora ellenére jól 

szerepelt, hiszen 1500 méteren új felnőtt országos rekordot futott, és 100 méteren valamint 500 

méteren is egyéni rekordot futott. Ez még nem az ő olimpiája, azonban nagyon jól fejlődik és négy év 

múlva döntő közelébe várjuk több távon is. 

Knoch Viktor közepes teljesítményt nyújtott. Önmagához képest gyengébben teljesített, mint 

korábban a szezon alatt. Taktikai hibák jellemezték futását 1500 és 1000 méteren, 500 méteren 

viszont jól futott, de kevés volt a 8-ba kerüléshez és itt a 12. helyig jutott. Sokkal többet várt ő is 

önmagától és mi is tőle. Fizikálisan is vannak hiányosságai, de nála főként technikai hiányosságokra 

vezetjük vissza a gyengébb szereplést.  

Béres Bence első olimpiáján többet várt magától, és mi is többre számítottunk tőle. Nagyon jó 

előjelekkel indult, azonban a verseny közeledtével egyre több problémája volt a pengéjével, ami a 

verseny előtt már megoldódni látszott. Ennek ellenére a futamában elfogyott az ereje és nem tudott 

az ellenfeleivel menni. Véleményünk szerint a pszichés nyomás komoly gondot okozott nála. 

Nagy Konrád rövidpályás gyorskorcsolyázóként is az olimpiai keret tagja volt már több éve. Egy 

évvel ezelőtt a szövetséggel és a versenyző edzőjével közösen döntöttek úgy, hogy megpróbálkozik a 

nagypályás szakággal. Ennek oka elsősorban a finom motorikus koordinációs problémáiban rejlett és 

reméltük, hogy ez a váltás ideális lehet számára. Konrád egészen kivételes kondicionális képességek 

birtokában van a szisztematikus felkészülési évek hatására. Elképzeléseink igaznak bizonyultak. Pár 

hónapos, főként külföldön eltöltött gyakorlás után 1500m-en harmincegyedik pozícióban kvalifikálta 
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magát az olimpiára 1’45” időeredménnyel. Időközben majdnem az összes Magyar csúcsot 

megdöntötte különböző nemzetközi versenyeken. Tekintettel az igen rövid felkészülési periódusra 

egy új sportágban, ez már önmagában is nagyon szép teljesítmény. Konrád az Olimpián 1.48” –el a 

huszonhatodik helyen végzett, ezzel 5 helyet javított kvalifikációs pozícióján, Három, még előtte 

végzett ellenfele egy-egy századdal előzte meg mindössze. A győztes versenyző idejétől három 

másodperccel maradt el. A fiatal debreceni versenyző példás hozzáállása és nagyszerű képességei, 

egy már itthon majdnem kihalóban lévő szakágnak jelenthetnek jövőképet és az eredményesség 

lehetőséget az elkövetkező időszak világversenyeire. A felkészülés során a sportegészségügyi-

tudományos segítségnyújtás rendkívül jó volt. Minden segítséget megkaptunk, és amit lehetett 

lehetőségeinkhez képest kihasználtunk. A sportpszichológiai segítségnyújtás nem volt 

zökkenőmentes. Későn kapcsolódott be a munkánkba a sportpszichológiai szakember és nem tudta 

teljes hatékonysággal ellátni a funkcióját. Több időre lett volna szüksége, hogy hatékonysága az 

eredményekben tükröződjön. 

A MOB sportigazgatóságának egyértelmű véleménye, hogy a sporttudományi ismeretek és 

lehetőségek között sajnos nagy különbség mutatkozott, amely a jövőben racionális fejlesztésre 

szorul, mind a sportorvoslás, mind az edzésmódszertan, mind pedig a legális teljesítményfokozás 

területén. A felkészülés során minden olimpiai kerettag az olimpiai keret munkáját végezte, központi 

terv alapján, a válogatott edzők irányítása mellett. Ennek ellenére a klubokkal a válogatott vezetése 

rendszeresen és szorosan tartotta a kapcsolatot, és rendszeresen beszámolt a felkészülésről az 

edzőbizottsági űlések alkalmával. A válogatott mellett dolgozó edzők, Telegdi Attila, Bánhidi Ákos és 

Zhang Jing szoros együttműködésben dolgoztak, és nagyon hatékonyan segítették egymás munkáját. 

Darázs István, mint menedzser minden lehetőséget megteremtett a felkészülés sikere érdekében. 

Cseng Liang gyúró rendkívül hatékony munkájával segítette versenyzőink felkészülését. Knoch 

Balázs korcsolyatechnikus segítette a versenyzők felszerelésének beállítását, és a problémák 

megoldását. Dr. Tállay András az egész felkészülésünk alatt kiemelt figyelemmel kísérte 

versenyzőinket és rendkívül sokat segített a felkészülésünk során. Gyömbér Noémi több 

versenyzőnknek nyújtott segítséget a felkészülés alatt. Dr. Kovács Péter és csapata folyamatos 

konzultációkkal segítette az edzőink munkáját. 

A sportág sportdiplomáciai szempontból nem volt sikeres (kvalifikációs versenyen kialakult 

férfiváltó körüli bonyodalmak). Nem tudtuk megfelelően érvényesíteni érdekeinket. Az olimpiai 

játékokon azonban sikerként könyvelhetjük el, hogy az ISU részéről Martos György ellenőrizte a 

short track versenyek lebonyolítását, valamint Novák Antal starterként szerepelt.  A szövetség és 

elnöksége minden segítséget megadott, mind anyagi, mind erkölcsi értelemben a felkészülés során. 

Legjobb tudása szerint képviselte a szakágat minden olyan területen ahol segítségre szorult.  A 

sportágnak mindig célja volt, hogy jó kapcsolatot ápoljon a MOB-bal, és közösen segítsük sportolóink 

munkáját a minél sikeresebb eredmények elérése érdekében. Erre törekedtünk a múltban, jelenben 

és erre törekszünk a jövőben is. A felkészülésünk alatt és az olimpia alatt kialakult kisebb 

nézetkülönbségeket, problémákat nagyrészt megoldottuk illetve azon vagyunk, hogy az esetleges 

kérdéseket mielőbb megoldjuk. Az olimpiai felkészülés során közvetlenül az edzők illetve versenyzők 

nem érzékeltek semmilyen anyagi jellegű problémát, ez köszönhető a válogatott körül dolgozó 

szakmai stábnak és a MOKSZ-nak. Ez nem jeleni azt, hogy nem voltak financiális gondjaink, ami 

leginkább a pénzügyi ütemezésre vonatkoztak. Ennek ellenére gondjaink nagy része megoldódtak, 

amiért köszönettel tartozunk a MOB-nak. Sportágunk mindenben eleget tesz a doppingellenes 

előírásoknak, és aláveti magát a doppingellenőrző szervek vizsgálatainak és elvárásainak. A 

versenyzőink figyelmét folyamatosan felhívjuk a holléti nyilvántartás vezetésére. Rendszeresen 

tájékoztatjuk versenyzőinket a hozzánk eljuttatott jogszabály illetve tiltó lista változásaival 
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kapcsolatban. Szorosan együttműködünk a MACS illetékeseivel. A női váltónk körül kialakult vitás 

helyzetet egyes újságírók kihasználva becsmérlő és feszültséget keltő cikkeket jelentettek meg 

Magyarországon egy bizonyos újságban. Ennek csapatmorál romboló hatása volt, ami az 

eredményességünkben erősen éreztette negatív hatását. Ennek gyors és hatékony kezelése, illetve 

megoldása egy olimpián rendkívül fontos. Ezen a közeljövőben célszerű lenne még javítani.  

 

SÍ SPORT: alpesi sí, biatlon és sífutás 

A Magyar Sí Szövetség téli olimpiai sportágai nemzetközi erőviszonyainak alakulása az elmúlt négy 

év és a Szocsi olimpia tükrében, sportágaink helye a nemzetközi mezőnyben, valamint a 

sportágainkban történt jelentősebb hazai változások az olimpiai ciklusban: A téli olimpián  résztvevő 

országok és a versenyzők száma egyre emelkedő tendenciát mutat. Igaz ez elsősorban az alpesi sí 

technikai számaira, valamint a sífutás alapszámaira, a lősorban a distance versenyszámra. A mezőny 

is egyre erősebb, a pályák pedig egyre extrémebb feladat elé állítják a versenyzőket, hiszen a 

médiákon keresztül a nézőket, olvasókat “ki kell szolgálni”.  

Alpesi sí: 

Alpesi sí sportágban továbbra is dominálnak az un. alpesi országok – Ausztria, Franciaország, 

Olaszország, Svájc -, a skandinávok, Norvégia és Svédország, valamint Észak Amerikából az USA és 

Kanada. Mellettük egy-egy versenyzővel feltűnik Csehország, Finnország, Horvátország, 

Spanyolország, Szlovákia. A magyar alpesi síelés Miklós Edittel belépett ezen második csoport 

megtisztelő sorába. Az első nyolc hely valamelyikét elfoglaló nemzetek eredményei Szocsiban. 2014-

ben ugyancsak tíz ország osztozott az érmeken, de Svédország és Csehország nem nyert érmet, 

viszont nyert Franciaország és Kanada 

Szocsi 

1.  Ausztria  3 4 2 

2.  USA    2 1 1 

3.  Szlovénia  2 

4.  Németország 1 1 1 

4.  Svájc  2  1 

6.  Norvégia  1  2 

7.  Olaszország   1 1 

7.  Franciaország  1 1 

9.  Horvátország   1 

10. Kanada    1 

A pályák kialakítása az olimpián a maximalizmus irányába mutatott. A gyors számokra épített női 

pályák kifejezetten extrém nehézségűek voltak, a világ legjobbjait is erősen szelektálták. A szakmai 

titkok és újdonságok mibenléte a magyar alpesi vezetők számára csak a külföldi szakemberek 

bevonásával fejthető meg, ezért volt elengedhetetlenül szükséges Miklós Edit részére kimagasló 

szakmai tudású külföldi tréner megnyerése. Két párhuzamos tendencia figyelhető meg. - egyre több 

nemzet és versenyző jelenik meg az olimpiai versenyeken és egyre kiélezettebb a verseny az 

érmekért és helyezésekért folyó küzdelemben. A közvetlen élvonal mögötti mezőny is folyamatosan 
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és dinamikusan fejlődik. Így minden helyezésért komoly küzdelmet kell folytatni. A világkupa és a 

világbajnokságokhoz hasonlóan az olimpián is technikailag és fizikailag kifejezetten nehéz pályákat 

tűznek. A nagy csapatok versenyzését hatalmas edzői és technikai személyzet, nagy apparátus segíti, 

jelentős háttérmunkát végezve. A stáb méretének és az edzők hozzáértésének különösen nagy a 

jelentősége a gyorsasági versenyszámoknál. 

Sífutás: 

Az elmúlt ciklus óta tovább finomodott a sífutó technika mindkét stílusban (klasszikus, szabad). A 

megváltozott edzésmódszerek hatására a mezőny nagyon tömör lett, csak néhány nemzet tudja 

megtörni az északi nemzetek hatalmát.  Sífutás sportágban a Skandináv országok – Norvégia, 

Svédország, Finnország -, Kelet-Európa – Ukrajna, Oroszország mellett Kanada és az USA, illetve az 

alpesi országok – Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Svájc versenyzői képezik a 

mindenkori élmezőnyt. Közöttük is kiemelkednek a norvégok és az oroszok, egy-egy versenyzővel 

Svájc, Svédország. A második vonalba egy-egy kiemelkedő képességű versenyző teljesítménye 

alapján sorolhatjuk a lengyeleket, cseheket és a szlovénokat, akik mindig képesek éremesélyes 

versenyzőket harcba küldeni. A magyar sífutó sport nemzetközi összehasonlításban soha nem volt 

számottevő helyzetben. Az olimpiai ciklus elején a kiöregedő klasszisok (Tagscherer fivérek) után 

pedig várni kellett a következő generáció felzárkózására.  A férfiaknál két fiatal versenyzőnk 

igyekezett elődei nyomdokába lépni, Szabó Milán (1992) Mátrai Sífutó és Biatlon SE és Kónya Ádám 

(1992) Veszprémi Lendület - vállvetve értek el egyre biztatóbb százalékos eredményeket, amelyek a 

FIS pontlistán is mind előkelőbb helyen rangsorolták őket. A nők között a biatlonban jeleskedő Szőcs 

Emőke 2012-es honosítása hozott új színt és a korábbiaknál lényegesen jobb eredményeket. Mellette 

két viszonylag érettebb versenyző, az egri Simon Ágnes (1974) Honvéd Zalka SE és a salgótarjáni 

Papp Ildikó  (l982) NORSPORT SE célozták meg az olimpiai kiküldetést. Férfi sífutásban Szabó Milán 

(1992) a Mártai Sífutó és Biatlon SE versenyzője a distance versenyszámban reménykeltő 

eredményeket hozott a kvalifikációs periódus első felében, eredményei alapján szinte biztosra 

vehettük, hogy ebben a versenyszámban „A” szintet teljesít. Az idény elején, az első két nemzetközi 

verseny futamain elérte az „A” szintet. Ezt követően a sprint versenyszámnak is nekiveselkedett 

(sajnos edzői kíséretet nem szervezett mellé a vezető edző) – sikerrel, ami váratlan elismerésre 

méltó teljesítmény! Az olimpiai versenyeken, a sprint kvalifikáción illetve a 15 kilométeres klasszikus 

versenyben szerepelhetett, az előbbiben 86 induló között 73., utóbbiban 92 fős mezőnyben 78. 

helyezést ért el. Eredményei a helyezési számoktól eltekintve elfogadható teljesítményt takarnak. A 

női nemzetközi élmezőnyt vizsgálva 2010-től egyre erősödő norvég dominanciát tapasztalunk. A 

magyar versenyző Simon Ágnes először a sprint versenyszám kvalifikációs futamán szerepelt, egy 

versenyzőt megelőzve 66.-ként futott be.  A 10 kilométeres klasszikus versenyben a 76 fős 

mezőnyben 69. lett. A tőle elvárhatót teljesítette.  

Biatlon: 

A szovjet utódállamok képviseletében Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország mellett Kanada és 

az USA, illetve az alpesi országok –  Ausztria, Franciaország és Németország versenyzői képezik a 

mindenkori élmezőnyt. Közöttük is kiemelkednek a norvégok.  A második vonalba egy-egy 

kiemelkedő képességű versenyző teljesítménye alapján a cseheket, szlovákokat és a szlovénokat, 

akik mindig képesek éremesélyes versenyzőket harcba küldeni. A biatlon sportág Magyarországon az 

elmúlt olimpiai ciklusban vegetált. Korábbi legjobb férfi biatlonosunk Tagscherer Imre visszavonult, 

helyébe a Gombos Károly, Szabó Milán, Muskatal István trióból Gombos volt az, aki előbbre lépett, 

mai teljesítményével megközelíti Tagscherer Imre korábbi eredményeit. A magyar biatlon sportban 

az elmúlt ciklusban Szőcs Emőke honosítása fellendülést hozott, de korosztálya és az utána 
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következő korosztály szinte kimaradt a magyar biatlonsportból, így a fiatalok felzárkózásáig sajnos 

egyszemélyes részvétellel. A csíkszeredai székely leány honosítása 2011-ben történt. 

Felkészülésének meghatározó részét továbbra is nevelő egyesületében, a csíkszeredai 

sportiskolában, Márton Simon keze alatt végezhette. A 2013/14-es évad másik sikertörténete, hogy 

egy, korábban a román biatlon csapat mellett dolgozó erdélyi szakembert, Antal Zsoltot segítő 

edzőnek illetve szervizembernek sikerült megnyerjünk, mellette egy fiatal osztrák szakember, Merlin 

Liederer segítette a sífutó technikai képzést, így a biatlon és sífutó csapatra Bereczki Brigittával 

együtt három szakember jutott és így a sífutó és biatlon válogatott versenyzők közösen is tudtak 

készülni.  A biatlon szakág az elmúlt években látványos fejlődésen ment át. A média fő műsoridőben 

közvetíti a szakág világ-kupa versenyeit, a sportágtól távol álló nézők is bennfentesként, nagy 

érdeklődéssel kísérik figyelemmel érdekfeszítő, látványos eseményeit. Az egyre tökéletesebb és 

gyorsabb „skating” technika és a lövészetnél megjelenő „egylevegős” lőtechnika térnyerésének 

köszönhetően érdekfeszítőbbek, gyorsabb lefolyásúak, látványosabbak a versenyek. A női 

nemzetközi élmezőnyt vizsgálva 2010-től egyre erősödő norvég dominanciát tapasztalunk. 

Síugrás: 

Az ifjúsági olimpián indult Szilágyi Áron sérülése miatt magyar versenyző nem tudott kvalifikálódni 

síugrásban, így az itt tapasztalható jelenségeket jelen beszámolóban nem elemezzük, de reményeink 

szerint a következő olimpián már magyar versenyzőnek is szurkolhatunk majd. 

Freestyle sí: 

A 2012/2013-as szezonban a világkupán nagyszerű helyezéseket szerzett és kvalifikációs 

reményekkel kecsegtetett két férfi versenyzőnk végül nem bírta a kvalifikációs versenysorozatot 

végig finanszírozni, így versenyzőink nem szereztek kvótát, így az itt tapasztalható jelenségeket jelen 

beszámolóban nem elemezzük.  Freestyle síben nagy lehetőségek adódnának, amennyiben a 

szövetség anyagilag támogatni tudná s versenyzők felkészülését, versenyzését, ezt a tavalyi világkupa 

eredmények is megmutatták. A sportág utánpótlás bázisát az akrobatikus sportágakból lemorzsolódó 

fiatalokra is építeni lehetne. 

2. A kvalifikációs és az eredményességi célkitűzések teljesítése, valamint a válogatási elvek betartása 

a közgyűlés által jóváhagyott olimpiai felkészülési programban foglaltakhoz képest: 

A kvalifikációs és eredményességi célkitűzések tulajdonképpen teljesültek, csak nagyobb anyagi 

háttérrel lehetett volna több kvótát megszerezni.  

Alpesi sí 

Alpesi síelésben célul tűztük ki, hogy két (2) nőversenyző mellett legalább egy férfi versenyzőnk „A” 

kvalifikációs szintet teljesítsen a kvalifikációs ciklusban – 2012 júliusa és 2014 január 19-e között. A 

célkitűzést sikerült elérni, de a FIS menetközben szabályt módosított, így végül maradt 3 kvótánk. 

Célul tűztünk ki egy 10-en belüli helyezést, két 20-on belüli helyezést, két 30-on belüli helyezést és a 

férfi versenyzőnket a mezőny felébe számítottuk. Ezek a célok maximálisan elérésre is kerültek. 

Sífutás: 

Sífutásban is minél több A kvalifikációt tűztünk ki célul, de végül csak Szzabó Milán tudta teljesíteni, 

másik férfiversenyzőnk, Kónya Ádám elmaradt a várakozástól. Női versenyzőink közül Szőcs Emőke 

ne m úgy lett menedzselve sífutásban, így nem tudta ő sem kiharcolni az A kvalifikációt. Két kvóta 

volt a minimum cél, s versenyzőink a vancouveri olimpián részt vevőknél jelentősen jobb 

világranglista pontokkal harcolták ki részvételüket, így jobb eredményt vártunk tőlük a 
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vancouverinél, s ezt tulajdonképpen maradéktalanul teljesítették a rendkívül nehéz körülmények 

ellenére. 

Biatlon: 

A nemzetközi biatlon sport az elmúlt években látványos fejlődésen esett át. A televíziós 

közvetítéseket milliók kísérik figyelemmel, a téli sportoktól távol álló, de érdeklődő TV-nézők 

körében az egyik legszórakoztatóbb, legkedveltebb műsorrá nőtte ki magát. Biatlonban nem lehettek 

kvalifikációs elképzeléseink, mert a nemzetek rangsorában évek óta a kvalifikációt jelentő pozíción 

kívül teljesített a sportág. Miután tudott volt, hogy legjobb versenyzőink akkor vehetnek részt az 

olimpia versenyein, ha a Nemzetközi Biatlon Szövetség 2014 január 24-éig visszaosztott kvótát ad 

szövetségünknek, így egyedüli teendőnk a versenyzők felkészítése és formába hozása volt annak 

reményében, hogy megkapjuk a várt kvótákat, s elsődleges célként a sífutó kvóták maximalizálását 

tűztük ki. . Végül egy női és egy férfi kvótát is kapott Magyarország, így Emőke, csakúgy mint Gombos 

Károly mint legjobb biatlon versenyzők  részt vehettek az Olimpia Játékokon.  Emőke a sprint 

versenyben jól szerepelt, két lőhibát vétve 15%-os futóeredménnyel a 84 fős mezőnyben 70. lett. 

Ezzel nem érte el kitűzött célját, az első 60 befutó közé kerülést, amely belépőt jelentett volna az 

üldözésese versenybe. Egy lőhibán múlott a dolog. Ha megfelelő szakmai háttér segíthette volna az 

olimpián, egy edző és még egy edző lehetett volna kint a sífutó és biatlon válogatottal, talán  jobb 

eredményt érhetett volna el. Mindezek ismeretében elmondható, hogy Szőcs Emőke jól teljesített a 

XXII Téli Olimpiai Játékokon, Szocsiban.  Kvalifikációs elvárásunk – a visszaosztott kvóták reménye – 

beigazolódott. Az eredmények is megfelelnek annak a szintnek, amit általában a kvóta újraa 

allokációs eljárásba kap ez ország. A válogatási elvek betartásra kerültek, aminek az egyik fő alapelve 

volt, hogy vitás esetben azt a versenyzőt kell kiválasztani, akitől az olimpián majd a legjobb 

teljesítmény várható. 

3. A Szocsi Olimpiai Játékokon részt vett csapat, versenyzők, egyéni értékelése, teljesítményük, az 

eredményesség vagy sikertelenség szakmai okai: 

A sí alpesi szakág olimpiai eredményei a szakvezetés várakozásait igazolták. A magyar alpesi sísport 

– hála az utóbbi évek konzekvens szakmai munkájának, a MOB, a FIS és a szövetség segítő 

igyekezetének, az erős szakmai stábnak, összességében adottságain és lehetőségein felül teljesített.  

Alpesi sí: 

Alpesi síelőink kiválóan, néha csak jól és elfogadhatóan teljesítettek a Szocsiban lebonyolított XII. Téli 

Olimpiai Játékokon.  

Magyar alpesi síelők eredményének összehasonlítása 

 2006. Torino 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Női lesiklás Ø 35. (173.19); 7. (9.58);          35. (126.79) 

Női szuperkombináció Ø 27. (132.80); 16. (48.37);      21. (97.37) 

Női szuper óriás-műlesiklás Ø DNF;               36. (118.38) 15. (28.85);      28. (92.70) 

Női óriás-műlesiklás 41. (206.27) 42. (82.31),      DNF 34. (55.15);      48. (97.47) 

Női műlesiklás 49. (151.95) 45. (97.62),     44. (89.98) 35. (120.87) 
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Férfi lesiklás Ø Ø Ø 

Férfi szuperkombináció Ø Ø Ø 

Férfi szuper óriás-műlesiklás Ø Ø Ø 

Férfi óriás-műlesiklás 38. (169.06) 71. (156.90) 50. (86.37) 

Férfi műlesiklás 42.(157.88) DNF DNF 

A fenti táblázatban is látható, hogy a fejlődés már az eredményekkel is kimutatható. További 

célkitűzés a megszerzett kvóták számának növelése és Edit újabb kiugró sikereinek elérése. A 

férfiaknál is „A” szintű kvalifikációt kell elérni, s a lesiklásban való biztonságos versenyzésre is fel kell 

készíteni versenyzőinket. 

Miklós Edit 

Szuper kombinációban, ami a magyar alpesi sízők első versenyszáma volt, rögtön sporttörténelmet 

írt 16. helyével, addig az volt a legjobb alpesi eredmény és a legjobb egyéni sí eredmény olimpián. Az 

elért eredmény helyezésben is Edit addigi legjobb felnőtt világverseny eredménye volt, s az elért FIS 

pontszáma is a magyar színekben elért legjobb eredménye. Vagyis már itt látszott, hogy Edit beváltja 

ígéretét, s bátran, a legjobb eredmény elérésére törekedve küzd, s formaidőzítése is jól sikerült.  

Edit legjobb 3 FIS pontja szuperkombinációban: 

Race date Place Nation Category Discipline Position 
FIS 

Points 

10-02-

2014  
      Szocsi RUS      Olympic Winter Games  

Super 

Combined  
16  48.37  

     

08-02-

2013  
      Schladming AUT  

    FIS World Ski 

Championships  

Super 

Combined  
19  48.58  

     

12-01-

2014  

      Altenmarkt / 

Zauchensee 
AUT      FIS World Cup  

Super 

Combined  
35  61.28  

     

Két nappal később lesiklásban átírta a történelmet, 7. helyével minden idők legjobb sí eredményét 

érte el, egyben itt is a legjobb egyéni FIS világranglista pontját.  Edit legjobb 3 FIS pontja lesiklásban: 

Race date Place         Nation Category Discipline Position FIS Points 

12-02-2014        Szocsi   RUS          Olympic Winter Games       Downhill  7  9.58  
     

02-03-2014        Crans Montana  SUI           FIS World Cup       Downhill  5  11.95  
     

24-03-2012        Innerkrems   AUT           National Championships       Downhill  1  14.50  
     

Továbbra is jól tartotta a formáját és szuper óriás-műlesiklásban ismét élete legjobb helyezését 

szerezte világversenyen ebben a számban, valamint FIS pontjaiban élete 2. legjobb világranglista 

pontja volt. 

http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75249
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=71025
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75158
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75158
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75253
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75175
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=69251
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Race date Place Nation Category Discipline Position FIS Points 

12-01-2014      Altenmarkt / Zauchensee AUT       Combined Disciplines      Super G  15  20.67  
     

15-02-2014      Szocsi RUS       Olympic Winter Games      Super G  15  28.85  
     

08-02-2012       Jasna SVK       European Cup      Super G  29  30.46  
     

Olimpiai teljesítményének betetőzése volt kitűnő óriás-műlesikló teljesítménye és eredménye, 

továbbra is jól tartotta a formáját és szuper óriás-műlesiklásban ismét élete legjobb helyezését 

szerezte világversenyen ebben a számban, valamint FIS pontjaiban élete 2. legjobb világranglista 

pontja volt. 

Race date Place Nation Category Discipline Position FIS Points 

14-01-2014     St. Lambrecht HUN  National Junior Championships  Giant Slalom  10  51.87  
     

14-01-2014     St. Lambrecht HUN  National Championships  Giant Slalom  15  54.46  
     

18-02-2014     Szocsi RUS  Olympic Winter Games  Giant Slalom  34  55.15 
     

Ebben a versenyszámban a szezon 3. Legjobb eredményét produkálta, s ezzel elvitathatatlan, hogy 

olimpiai teljesítménye megváltoztatja a teljes magyar sísport jelenét és jövőjét.   

Berecz Anna: Anna végig remekül helytállt, nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett, pedig Edit 

árnyékában nem lehetett könnyű dolga. Helyezéseit az egyes versenyszámokban megjavította a 

vancouveri eredményeihez képest, ami szintén mutatja, hogy jól sikerült az olimpiai felkészülés és a 

helyszínen is a beilleszkedés. Világranglista pontoknál nem tudott javítani az olimpián, de ez 

tulajdonképpen érthető a magas rajtszámok és az időjárás miatt az átlagosnál is jobban romló pálya 

miatt.  

 Berecz Anna eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Női lesiklás 35.  35. (126.79) 

Női szuperkombináció 27.  21. (97.37) 

Női szuper óriás-műlesiklás DNF;        28. (92.70) 

Női óriás-műlesiklás 42. 48. (97.47) 

Női műlesiklás 45.  35. (120.87) 

Farkas Norbert: Remek teljesítményt nyújtott, pedig az olimpia első időszakában az edzője nem tudta 

elkísérni, mert váltott akkreditációval érkezett ki. Norbert megmutatta, hogy sokat fejlődött a férfi 

alpesi sísport is az elmúlt évek során, s ilyen rendkívül nehéz pályán is képes már jó teljesítményt 

nyújtani. Sajnos, a műlesiklás versenyszámban egy jó első menet után kiesett, de az óriás-műlesiklás 

eredményre büszke lehet. Mivel az A kvalifikációról kevéssel, de lemaradt, így a gyorsasági 

számokban nem állhatott rajthoz.  

http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75159
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75258
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=66919
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=78541
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=78540
http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&competitorid=170923&raceid=75260
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Farkas Norbert eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Férfi óriás-műlesiklás 71. (Bene Márton) 50. (86.37) 

Férfi műlesiklás DNF (Bene Márton) DNF 

Sífutás: A magyar sífutósport adottságainak, s jelenlegi állapotának megfelelően szerepelt.  

Simon Ágnes: A kvalifikációs időszakban nyújtott teljesítmény alapján kiugró eredményre egyik 

sífutónőnknél sem számíthattunk, s versenyzőinket sokkal erősebben sújtotta a mostohán erős 

meleg, mint a jobb színvonalon versenyzőket, az erősen olvadó hó, ezt technikailag is nehéz volt 

lekövetni (léc választás, vaxolás). 

Simon Ági eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Distance 74. (Viczián Vera) 69. 

Speed - 66. 

Szabó Milán: A kvalifikációs időszakban tiszteletreméltó volt, ahogy kiharcolta mindkét 

versenyszámban az „A” kvalifikációs szintet. Sajnos őt is sokkal erősebben sújtotta a mostohán erős 

meleg, az erősen olvadó hó, ezt technikailag is nehéz volt lekövetni (léc választás, vaxolás), mint a 

mezőny első harmadában lévőket. 

Szabó eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Distance 81. (Tagscherer Zolzán) 78. 

Speed - 73. 

Ebből is látszik, hogy a sífutó csapatunk erősebb volt, mint a 4 évvel korábbi. Sajnos Szabó Milán a 

sprintben való bukása miatt nem tudott igen szép eredményt elérni, de így is imponálóan jól 

versenyzett. Simon Ágnest és általában a mezőny második felét a puha vizes hó és a rendkívül nagy 

meleg jobban megviselte, mint az élmezőnyt, így Ágnes teljesítményén sincs mit szégyenkezni. 

Biatlon: 

A magyar biatlon sport adottságainak, s jelenlegi állapotának megfelelően szerepelt, hiszen kvótához 

is csak a kvóta újraallokálás során jutott.  Kiválóan megrendezett versenyek voltak annak ellenére, 

hogy a rendezőségnek meggyűlt a baja a nappal, az időjárással.  

Szőcs Emőke: Sajnos Emőke az idei szezonban a világkupákon sem szerepelt túl jól, s az olimpián is 

elizgulta a versenyzést. Ezévi teljesítménye egyébként jónak értékelhető, sajnos az olimpián ő sem 

tudta az időjárás kihívását megfelelően kezelni.  

Szőcs Emőke eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Individual - 70. 

Speed - 70. 
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Gombos Károly: Sajnos Károly megbetegedett, nem lett volna szabad eltitkolja, hogy mennyire 

legyengülten állt oda versenyezni, nyilván szeretett volna részt venni az olimpián, de nemcsak 

gyenge eredményeket ért így el, de még az egészségét is kockáztatta.  

Gombos Károly eredményei 2010. Vancouver 2014. Szochi 

Individual 82. (Tagscherer Imre) 88. 

Speed 80. (Tagscherer Imre) 79. 

4. A felkészülés és az olimpiai szereplés során kapott sportegészségügyi-tudományos és 

sportpszichológiai segítség nyújtás értékelése: 

A felkészülés során versenyzőink átestek a kötelező orvosi vizsgálatokonDr. Tállay András és Dr. 

Tóth Szabolcs segítette versenyzőinket és a szövetséget a 4 éves olimpiai ciklus során, valamint a 

helyszínen is. A magyar csapat orvosi ellátása kiemelkedően jó volt, bár szerencsére nagy 

beavatkozásokra nem volt szükség a játékok alatt. Érthetetlen volt, hogy a két orvos cseréje úgy 

került megoldásra, hogy a női lesiklás versenyszám napján a hegyi faluban és a pályán nem 

tartózködott orvos. A csapat és elsősorban Edit masszőri feladatait Mitterer, Bruni látta el, de csak 

február 14-ig tudott a csapattal maradni, mert akkreditációját át kellett adja Farkas Norbert 

trénerének. Az orvosi jelenléttel egyébként a csapat meg volt elégedve, de szélesebb kiszolgálást 

kellene kapnunk.  

5. Az olimpiai kerettagok és az olimpiai indulók egyesületeivel, szakosztályaival történő kapcsolat a 

felkészülés során: 

Az egyesületek és a szövetség között a kapcsolat jónak mondható, az alpesi síben inkább klubbok 

segítik a versenyzőket, a sífutásban és biatlonnál szükség van a szövetség támogatására, amely 

sajnos, bár évről évre több egy kicsit, de nagyon kevés egy minőségi felkészülés lefolytatásához.  

6. A válogatott mellett dolgozó szakemberek munkájának értékelése: 

Egyértelműen a szövetségnél zajló szakmai munka is a fejlődést mutatja, ami tükröződik az 

eredményekben is. A szegényes körülmények ellenére minden sportágunkban megfigyelhető a 

fejlődés, s ez elsősorban a szövetséget változatlan hittel és odaadással 8 éve irányító vezetésnek 

köszönhető. Az edzői stábból ki kell emelni Miklós Editet segítő szakmai csapatot, de szinte mindenki 

nagyszerű munkát végzett.  

Stark Márton: Miklós Edit edzője, segédedzője, waxmestere, szervizembere egy személyben. Edit 

edzéseinek, versenyeinek kulcsembere. Ebben a sportágban is elengedhetetlen a lécek előkészítése, a 

megfelelő ápolása és a waxolás, amely nagy gyakorlatot és szaktudást igényel. Stark Márton az 

olimpiai felkészülés tejes szakaszában Edit mellett dolgozott és segítette őt ennek az eredménynek az 

elérésében. Munkáját kiválónak értékeli a hazai vezetés, de nemzetközileg is számos gratulációt 

kapott. 

Dietmar Thöni: Miklós Edit elsőszámú edzője, akivel Edit 2013 nyarán kezdte meg a közös munkát. 

Már az első közös világkupa futamon érzékelhető volt Edit technikai fejlődése, s nem maradt el már 

az áttörő eredmény.  Thöni nemzetközileg elismert szakember, aki számos élvonalbeli versenyzőt 

készített fel eredményesen világversenyekre. Bár az előző szezon végén az olasz női válogatott 

vezetőedzőjével szerettünk volna leszerződni, azonban a bizonytalan, rossz anyagi helyzetünk miatt 

nem tudtuk sem a fizetésére, sem a felkészüléséhez szükséges garanciákat megadni, így ő nem 

vállalta a vezetőedzői szerepet. Thöni, ismerve és bízva Kaszó Klára szavában, s értékítéletében, 
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elvállata Edittel a közös munkát, s már az első pár közös edzés után, látva Edit tehetségét, örömmel 

dolgozott Edittel. Mindannyian úgy érezzük, hogy ez a jelenlegi helyzetben a legszerencsésebb és 

mindenki számára a nagy áttörést lehetővé tévő kooperáció. Munkáját kiválónak értékeli a hazai 

vezetés, de nemzetközileg is számos gratulációt kapott. 

Brunhilde Mitterer: Miklós Edit gyúrója, aki Edittel már a hosszú évek óta együtt dolgozik. Az alpesi 

sí gyors számainál a gyúrónak nem klasszikus masszőri szerepe van. Ő az, aki a rajtban felkészíti a 

sportoló izmait, melegíti az indulást megelőző pillanatokig, hogy a 100-120 km/órás sebesség elérése 

ne sokkhatásként érje a sportoló szervezetét, valamint egy kicsit a pszichológus szerepét is ellátja. 

Munkáját kiválónak értékeli a hazai vezetés, de nemzetközileg is számos gratulációt kapott. 

Zakariás Zsolt: Miklós Edit és Farkas Norbert erőléti edzője, aki a száraz tréning programot írja és 

felügyeli napi egyeztetéssel. A száraz felkészülési időszakban edzőtábort tart Edit számára, valamint 

az alpesi ifi és felnőtt válogatott keret számára is Munkáját kiválónak értékeli a hazai vezetés, s 

szeretnénk bevonni a többi sportághoz is, ha anyagilag ez lehetővé válik.  

dr. Vura Márta: Az akkreditációs csere lehetőség csak az utolsó pillanatban és csak az utolsó hétre 

tette lehetővé a pszichológusnő jelenlétét, de végül ezért is nagyon hálásak vagyunk. Az élversenyzők 

segítő csapatához elengedhetetlen a pszichológus segítsége. Óriási stressz nehezedik rájuk és Márta 

az ország egyik, ha nem a legelismertebb sportpszichológusa, aki évek óta dolgozik Farkas 

Norberttel, Berecz Annával és most már Miklós Edittel is. Munkája nagy segítséget jelentett 

sportolóink számára. 

dr. Kaszó Klára: A szövetség ügyvezető elnöke és egyben motorja. Az ő sportdiplomáciai munkájának 

köszönhetően olyan, nem pénzért megvehető segítséget is kaptunk a nagy sí nemzetektől (pl. 

osztrákok, svájciak) amelyek nélkül biztos nem született volna meg minden idők legjobb alpesi sí 

eredménye. Amíg anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé, hogy megfelelő létszámú és 

felszereltségű csapat álljon versenyzőink mögött, addig létkérdés ez a segítség. Klára szakmailag 

elismert sportdiplomata, a Biatlon Szövetség és a Nemzetközi Sí Szövetség több bizottságának is 

tagja. Következetes és kitartó hite Editben az első pillanattól kezdve, záloga a sikernek. A válogatott 

keret mellett számtalan szakember dolgozott még, és valamennyiüknek köszönettel tartozunk.  

7. A sportág sportdiplomáciája az olimpiai ciklusban és az olimpián: 

A Magyar Sí Szövetség vezetői az olimpiai ciklus során messzemenőleg nagy eredményeket értek el a 

sportdiplomácia terén. Ez volt az egyik kulcsa és záloga Miklós Edit felkészülési lehetőségeinek. Az 

olimpia ideje alatt az akkreditáció minősége miatt sportdiplomáciai tevékenység minimálisan zajlott 

csak, az is más szövetségekkel való követlen meghívás alapján.  

8. A sportági szakszövetség elnöksége, szakmai bizottságai, szponzorai milyen módon segítették az 

olimpiai felkészülést és szereplést: 

Az Elnökség hosszú évek során szinte változatlanul vezeti sportágainkat. Tagjaik a magánszférában 

sikeres vállalatvezetési gyakorlattal rendelkező, a sportban, sísportban elhivatott elnökségi tagokból 

jött létre, akiknek a segítségével a szövetség a nehéz anyagi helyzetből kilábalt, s a 34 milliós 

költségvetést 2013-ra már 140 milliós költségvetéssé növelte. Az Elnökség tagjai számos módon 

támogatták a szövetséget, és kölcsönöket is folyósítottak.  

9. A sportág és a MOB kapcsolata az olimpiai felkészülés és a közvetlenül Szocsi olimpia alatt: 

A Magyar Sí Szövetség kapcsolata a MOB-bal az olimpiai felkészülés alatt csak a beszámolókra 

korlátozódott, az egy-két pozitív kezdeményezés sajnos elhalt (utánpótlás támogatása 2012-ben, KEP 

–be való bekerülés), amely a Miklós Edit kiemelt támogatásának elutasítása volt az oka. Az olimpiai 
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játékok alatt a viszony a MOB munkatársaival jónak volt mondható, a munkát nem zavarta a korábbi 

konfliktus, elég távol is volt a csapat és vezetése a MOB munkatársaitól, az akkreditációs nehézségek 

és az adminisztrációs feladatok kezelhetőek maradtak.  A MOB-bal való viszony az olimpia idején 

semmit nem befolyásolt hátrányosan, kizárólag a pénzügyi támogatás, s így a megfelelő körülmények 

hiánya okozott hátrányt, az is elsősorban vagy kizárólag Miklós Edit számára. A kísérői létszám 5 

főben való limitálása is okozott szakmai nehézséget, így a kvóta újra allokációban részesült biatlon 

versenyzők a sífutókkal osztoztak az egy kísérő személyén, de ez a megoldás tette egyedül lehetővé 

Miklós Edit lehetőségekhez képest legmagasabb szintű kiszolgálását.  

10. Az olimpia szakmai felkészülését befolyásolták-e pénzügyi gondok vagy a finanszírozás 

ütemezése? 

Igen, nagy elkeseredettséget okozott, hogy a nagyon sikeres 2012/2013-as szezont követően, az 

olimpiai kvalifikáció megnyílását követő 12 hónappal elteltével és lezárulását 7 hónappal 

megelőzően sem méltatta senki érdemesnek a három sportágban végül így is 7 kvótát szerző 

versenyzőinket senki sem olimpiai felkészülési támogatásra méltónak.  Nagy gondot okozott a 

megkésett ütemezés is, de ezt is hitelekből, ha már nehezen is, de még át tudtuk hidalni. A 

MOB/Minisztérium által biztosított 50 millió forint sportágfejlesztési támogatás 2014. február 4-én 

megérkezett, s még január 20-án egy 5 milliós többletforrást is megítélt a  MOB, ami enyhítette a 

pillanatnyi pénzügyi gondokat, hiszen ez nagyon gyorsan, még azon a héten átutalásra is került. 

11. A sportág doppingellenes tevékenysége, a holléti nyilvántartás tapasztalatai: 

Doppingellenőrzésre folyamatosan számítanunk kellett, az olimpiai faluban éppúgy, mint a 

versenyeket követően.  A Magyar Sí Szövetség olimpián résztvevő sportolói többször átestek dopping 

vizsgálaton az olimpiát megelőzően, míg egyesek az olimpián is, mindenkinek negatív lett a teszt 

eredménye. Az olimpiai keret részt vett a MACS által szervezett Doppingellenes előadásán, ott sikeres 

vizsgát tett. A Szövetség orvosa, Dr. Tóth Szabolcs személyesen tájékoztatta a sportolókat a 

Doppingszabályok változásáról, felügyelte az étrend kiegészítőiket és gondoskodott a vitaminok 

kiosztásáról. A holléti nyilvántartás vezetésével két esetben volt probléma, mindkét esetben 

kivizsgáltuk az ügyet és megállapítottuk, hogy nem történ mulasztás. (Mivel az időjárási viszonyok 

sokszor beleszóltak a versenyek, edzések lebonyolításába, legtöbbször az adott napon kényszerültek 

a verseny, vagy az edzés halasztására, törlésére.) 

12. Egyéb tapasztalatok az olimpián, észrevételek, javaslatok: 

Utazás 

Az utazást jobban kell megszervezni, hogy a versenyzők a legkisebb zökkenővel minél hamarabb 

akklimatizálódjanak.  Szerencsére Miklós Edit néhány nappal korábban az Osztrák Olimpiai Bizottság 

különgépével utazott haza, azonban ennek költségeit a MOB nem állja (!?). Szeretnénk, ha a 

következő olimpiai ciklusban az olimpiai felkészülést folytató versenyzőink, edzőik külön és 

addicionális pénzügyi keretből, sokkal szervezettebben készülhetnének, hogy ne csak idejüket 

szánják rá egy-egy olimpia ciklusra, hanem képességeiket is a lehető legjobban tudják 

kibontakoztatni.  
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VI. FEJEZET: BIZTONSÁG 

 

2013. január 20.-án, egy héttel a csapatkijelölő közgyűlés és végleges nevezési határidő előtt a 

Magyar Olimpiai Bizottság központi nemzetközi e-mail címére terrortámadás és fenyegetettség 

veszélyére felhívó angol nyelvű levél érkezet, amelyben a Szocsiba kiutazó magyar olimpiai csapat és 

magyar állampolgárok elleni készülő támadásra hívták fel a figyelmet ismeretlen személyek a 

következők szerint: 

“Please mind the terrorist attack against your Olympic team in Szocsi because linked to al-Qaeda 

Russian nationals Doku Umarov, Marat Ralifovish Safin, Ralif Rafilovish Safin will most likely try to blow 

up the nationals of Hungary in the coming weeks in Szocsi even before the official opening of the 

Olympic Games. 

FSB will not help you because it cannot trace the interrelation between Safins and Doku Umarov. 

Thank you.” 

A MOB és a Terrorelhárítása Központ (TEK) közötti egyeztetést követően és a TEK kifejezett 

ajánlására dr. Nagy Árpád rendőr ezredes urat a Magyar Olimpiai Csapat tagjaként akkreditáltuk, aki 

biztonsági tisztként kapcsolattartóként működött Szocsiban a helyi biztonsági szervek és a Magyar 

Olimpiai Csapat között. Dr. Nagy Árpád biztonsági tiszt 2014. január 29. utazott ki a magyar 

csapatvezetéssel és 2014. február 24.-én utazott haza a Magyar Olimpiai Csapattal. A kiutazás és 

részvételi költségeit a TEK vállalta. Dr. Nagy Árpád rövid beszámolója a következő: 

„Szocsiban a történelem eddigi legdrágább, de legbiztonságosabb téli olimpiája került megrendezésre. 

A volgográdi kettős robbantás, a kaukázusi terrorista csoportok olimpiai játékok elleni nyílt hadüzenete 

komoly fenyegetést jelentett. A szervezők ténylegesen mindent megtettek annak érdekében, hogy 

biztonsági szempontok elsődlegességet élvezzenek. Szocsi természeti adottságai alapján biztosítani 

kellett tengeri és hegyi szakasz, illetve hagyományos közterület védelmét. A terror elhárítási, 

közbiztonsági feladatok mellett - az állami szervek nagy részének bevonásával - komoly megelőző 

intézkedéseket vezettek be sugár-, vegyi-, biológiai-, valamint egészségügy biztonsági területeken. 

Elnöki rendelet alapján 2014 januárjától speciális biztonsági szabályokat léptettek életbe. Szocsi, 

valamint a téli olimpiai játékok körül egy biztonsági zónát hoztak létre, korlátozó intézkedéseket 

vezettek be. (ezek egy része korlátozta az emberi jogokat - például gyülekezési szabadság korlátozása). 

Az olimpiai játékok szempontjából fontos megjegyezni, hogy a kiemelt biztonsági intézkedések az 

olimpiai falu lakóinak mindennapi életét, a sportrendezvények végrehajtását nem zavarták. A 

nemzetközi együttműködés keretében 42 ország delegált rendvédelmi szervét, illetve/és 

titkosszolgálata munkatársát a játékok idejére létrehozott Parancsnoki Biztonsági Törzsbe. Az olimpiai 

játékokat nem zavarta meg rendkívüli esemény, az ismertté vált köztörvényes bűncselekmények száma 

is látványosan alacsony volt. 

dr. Nagy Árpád, r. ezredes 

Terrorelhárítása Központ” 
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VII. FEJEZET: A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK A SZÁMOK 

TÜKRÉBEN 

 

1) Málta, Paraguay, Timor-Leste, Togo, Tonga és Zimbabwe fennállása óta első alkalommal 

csatlakozott a kvalifikált országokhoz; 

2) Részvételi csúcs: 88 ország indíthatott versenyzőket Szocsiban, amely olimpiai részvételi 

csúcsnak számít ugyanis a 2010-ben Vancouverben összesen 87 regisztrált; 

3) Versenyzői részvételi csúcs: összesen 2.876 versenyző indult; 

4) A versenyzők több mint 40%-a nő volt; 

5) 26 ország nyert érmet; 

6) 17 versenynap, 7 sportág, 98 versenyszám, 187 jegyesemény; 

7) 12 új versenyszám került fel a sportprogramra, így 

a) biatlon vegyes váltó, 

b) műkorcsolya csapatverseny, 

c) sí akrobatika félcső (női és férfi), 

d) sí akrobatika slope style (női és férfi) 

e) hódeszka slope style – trükk (női és férfi) 

f) hódeszka párhuzamos szlalom (női és férfi) 

g) luge (szánkó) csapatverseny 

h) női síugrás 

8) 2.500 doppingellenőrzést végeztek el; 

9) A doppingellenőrzések alatt levett mintákat 10 évig, azaz kettő évvel hosszabb ideig tárolják, 

mint a korábbi Olimpiai Játékok; 

10) Több mint 1.1 millió jegyet adtak el; 

11) Az Olimpiai Park napi látogatottsága meghaladta a 100.000 főt; 

12) 88.000 órát meghaladó közvetítési csúcsot állítottak fel a közvetítők; 

13) Digitális média és eszközök használata soha nem látott méreteket öltött, így pl. a NOB 

honlapjának látogatottsága meghaladta 12 millió főt, internetes közösségi portálok több mint 2.2 

millió új látogatót regisztráltak, több mint 1.5 millió Facebook használó lájkolt, ezzel 7.5 milliós 

számot érte el a NOB honlapja, Facebook posztolások volumene több mint 17.6 millió emberhez 

jutottak el naponta, és több mint 1.500 olimpikon tart kapcsolatot szurkolóikkal és egymással a 

NOB sportolói oldalán keresztül. 
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1. SZ. MELLÉKLET: NEVEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEK 
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2. SZ. MELLÉKLET: EREDMÉNYEK 

ssz. név: egyesület: versenyszám: indulók: hely: pont: idő: hátrány: 

 
Biatlon: 

       

1. Gombos Károly Panorama SE - Budapest sprint 10 km 87 79 
 

28:04,3 +3:30,8 

   
egyéni 20 km 89 88 

 
1:05:16,7 15:45,0 

2. Szőcs Emőke Halihó SE - Tárnok sprint 7,5 km 84 70 
 

24:15,4 +3:08,6 

   
egyéni 15 km 82 70 

 
54:12,3 +10:52,7 

 
Korcsolya: 

       

 
Gyorskorcsolya 

       
3. Nagy Konrád Debreceni Főnix SE 1500 m 40 26 

 
1:48,12 +3,12 

         

 
Short Track: 

       
4. Béres Bence Tatabányai DKE 1000 m 32 26 

 
1:27,735 

 

   
1500 m 35 33 

 
2:20,327 

 
5. Knoch Viktor UTE 500 m 32 12 

 
42,043 

 

   
1000 m 32 18 

 
1:25,426 

 

   
1500 m 35 34 

 
2:47,714 

 
6. Liu Shaolin Sándor Sportország SC - Budapest 500 m 32 18 

 
41,683 

 

   
1000 m 32 16 

 
1:24,966 

 

   
1500 m 35 20 

 
2:14,055 

 
7. Darázs Rózsa Jászberényi SE 3000 m váltó 8 6 0,20 4:15,473 

 
8. Heidum Bernadett Sportország SC - Budapest 1000 m 32 PEN 

 
Kizárták 

 

   
1500 m 36 9 

 
2:20,196 

 

   
3000 m váltó 8 6 0,20 4:15,473 

 
9. Keszler Andrea Tatabányai DKE 500m 32 28 

 
45,215 

 

   
3000 m váltó 8 6 0,20 4:15,473 
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ssz. név: egyesület: versenyszám: indulók: hely: pont: idő: hátrány: 

10. Kónya Zsófia Lilla Sportország SC - Budapest 1500 m 35 30 
 

2:55,523 
 

   
3000 m váltó 8 6 0,20 4:15,473 

 
11. Lajtos Szandra Szegedi KE 3000 m váltó 8 6 0,20 4:15,473 

 

         

 
SÍ: 

       

 
Alpesi sí: 

       
12. Farkas Norbert Rozmaring SE - Budapest Óriás műlesiklás (2 futam) 109 50 

 
3:01,33 +16,04 

   
Szlalom (2 futam) 116 kiesett 

 
2. futamban kiesett 

13. Berecz Anna MTK Kombináció 39 21 
 

2:48,69 +14,07 

   
Lesiklás 41 35 

 
1:50,97 +9,40 

   
Szuper-óriásműlesiklás 49 28 

 
1:33,07 +7,55 

   
Óriás műlesiklás (2 futam) 74 48 

 
2:54,05 +17,18 

   
Szlalom (2 futam) 85 35 

 
2:04,92 +20,38 

14. Miklós Edit MTK Kombináció 39 16 
 

2:41,61 +6,99 

   
Lesiklás 41 7 

 
1:42,28 +0,71 

   
Szuper-óriásműlesiklás 49 15 

 
1:27,87 +2,35 

   
Óriás műlesiklás (2 futam) 74 34 

 
2:46,59 +9,72 

 
Sífutás: 

       
15. Szabó Milán Gábor Mátra Biatlon és Sífutó SE - Gyöngyös 15 km 92 78 

 
47:01,3 +8:31,6 

   
sprint 85 73 

 
3:59,68 +31,33 

16. Simon Ágnes Honvéd Zalka SE - Gyöngyös sprint 67 66 
 

3:04,72 +32,65 

   
10 km klasszikus 75 69 

 
38:36,7 10:18,9 

   
ÖSSZES PONT: 1,00 

  

A táblázatot Medvegy Iván a MOB sportszakmai főmunkatársa készítette. 



3. SZ. MELLÉKLET: DOPPINGVIZSGÁLATOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 
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M
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s 

E
d
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31.jan                     

február                     

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6   U / 2020821   U / 2888758             

7                     

8 B/ISU0024310-O B/ISU0024389-G B/ISU0024398-G B/ISU0024382-9 B/ISU0024297-E B/ISU0024399-H B/ISU0024368-D B/ISU024394-C     

9                     

10                     

11             U / 2888583       

12                     

13                     

14                 B/ISU 0023947-F   

15             U / 2889098       

16                     

17 B/ISU0024223-3 B/ISU0024224-4 B/ISU0024225-5 B/ISU0024255-8 B/ISU0024190-6            - B/ISU0024251-4 B/ISU024227-7     

18                   U / 2890060 

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

 
B = blood U  = urin 
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4. SZ. MELLÉKLET: MAGYAR HELYEZÉSEK A XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON 

 

I. hely II. hely III. hely IV. hely V. hely VI. hely VII. hely VIII. hely 

          Darázs Rózsa Miklós Edit (alpesi sí)   
          Heidum Bernadett     
          Keszler Andrea     
          Kónya Zsófia     
          Lajtos Szandra     

          
3.000 m-es női 

short track váltó 
    

                
                
    

 
  

 
      

I. helyezés  II. helyezés  III. helyezés  IV. helyezés V. helyezés 1 db VI. helyezés 1 db VII. helyezés 
VIII. 

helyezés 
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5. SZ. MELLÉKLET: MEGYEI ADATOK A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK RÉSZVÉTELE ÉS 

EREDMÉNYESSÉGE ALAPJÁN 

  

  T
e

le
p

ü
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k

 s
zá
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a

 

% 
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e
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zá
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% 

S
p

o
rt

o
ló
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m
 

% 

S
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m
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O
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m
p
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i 

p
o

n
t 
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  Budapest 1 14,29 5 41,67 8 50,00 3 0,40 40,00 

1. Bács-Kiskun           
2. Baranya           
3. Békés           
4. Borsod-Abaúj-Zemplén           
5. Csongrád  1 14,29 1 8,33 1 6,25 1 0,20 20,00 

6. Fejér           
7. Győr-Moson-Sopron           
8. Hajdú-Bihar  1 14,29 1 8,33 1 6,25 1 

  
9. Heves  1 14,29 2 16,67 2 12,50 1 

  
10. Jász-Nagykun-Szolnok  1 14,29 1 8,33 1 6,25 1 0,20 20,00 

11. Komárom-Esztergom  1 14,29 1 8,33 2 12,50 1 0,20 20,00 

12. Nógrád          
13. Pest  1 14,29 1 8,33 1 6,25 1 

  
14. Somogy           
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg           
16. Tolna           
17. Vas           
18. Veszprém           
19. Zala           

    7 100 12 100 16 100 
 

1,00 100 
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6. SZ. MELLÉKLET: TELEPÜLÉSEK ADATAI A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK RÉSZVÉTELE ÉS 

EREDMÉYNEI ALAPJÁN 
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1. Budapest 5 41,67 8 50,00 3 0,40 40,00 

2. Debrecen 1 8,33 1 6,25 1 
  

3. Gyöngyös 2 16,67 2 12,50 1 
  

4. Jászberény 1 8,33 1 6,25 1 0,20 20,00 

5. Szeged 1 8,33 1 6,25 1 0,20 20,00 

6. Tárnok 1 8,33 1 6,25 1 
  

7. Tatabánya 1 8,33 2 12,50 1 0,20 20,00 

         

  
12 100 16 100 

 
1,00 100 
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7. SZ. MELLÉKLET: EGYESÜLETI RANGSOR A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

 

 

Ssz. Egyesület: Sportág: Pont: % 

       
1. Sportország SC Korcsolya 0,40 40,00 

2. Jászberényi SC Korcsolya 0,20 20,00 

  Szegedi KE Korcsolya 0,20 20,00 

  Tatabányai DKE Korcsolya 0,20 20,00 

3. Debreceni Főnix SE Korcsolya 
  

  Halihó SE - Tárnok Biatlon 
  

  Honvéd Zalka SE - Gyöngyös Sí 
  

  Mátra Biatlon és Sífutó SE - Gyöngyös Sí 
  

  MTK Sí 
  

  Panorama SE - Budapest Biatlon 
  

  Rozmaring SE - Budap Sí 
  

  UTE Korcsolya 
  

       
    Összesen: 1,00 100,00 

 



8. SZ. MELLÉKLET: A 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK MAGYAR 

VERSENYZŐINEK HELYEZÉSEI MEGYÉK ÉS TELEPÜLÉSEK SZERINT 

Megye Település Sportág Egyesület: Név Hely: Pont: 

      Budapest 1. Biatlon 1. Panorama SE 1. Gombos Károly 79   

                  Gombos Károly 88   

        2. Korcsolya 2. UTE 2. Knoch Viktor 34   

                  Knoch Viktor 18   

                  Knoch Viktor 12   

            3. Sportország SC 3. Liu Shaolin Sándor 20   

                  Liu Shaolin Sándor 16   

                  Liu Shaolin Sándor 18   

                4. Heidum Benadett 9   

                  Heidum Benadett 6 0,20 

                  Heidum Benadett kizárták   

                5. Kónya Zsófia 30   

                  Kónya Zsófia 2 0,20 

        3. Sí 4. Rozmaring SE 6. Farkas Norbert 50   

                  Farkas Norbert kiesett   

            5. MTK 7. Berecz Anna 21   

                  Berecz Anna 35   

                  Berecz Anna 28   

                  Berecz Anna 35   

                8. Miklós Edit 16   

                  Miklós Edit 7   

                  Miklós Edit 15   

                      0,40 

1. Bács-Kiskun                      

2. Baranya                      

3. Békés                      

4. Borsod-Abaúj-Zemplén                      

5. Csongrád  1. Szeged 1. Korcsolya 1. Szegedi KE 1. Lajtos Szandra 6 0,20 

6. Fejér                      

7. Győr-Moson-Sopron                      

8. Heves  1. Gyöngyös 1. Sí 1. Mátra Biatlon és Sífutó SE 1. Szabó Milán Gábor 73   

                  Szabó Milán Gábor 78   

            2. Honvéd Zalka SE 2. Simon Ágnes 66   

                  Simon Ágnes 69   

9. Hajdú-Bihar  1. Debrecen 1. Korcsolya 1. Főnix SE 1. Nagy Konrád 26   

10. Jász-Nagykun-Szolnok  1. Jászberény 1. Korcsolya 1. Jászberényi SC 1. Darázs Rózsa 6 0,20 

11. Komárom-Esztergom  1. Tatabánya 1. Korcsolya 1. Tatabányai DKE 1. Béres Bence 33   

                  Béres Bence 26   

                2. Keszler Andrea 28   

                  Keszler Andrea 6 0,20 

12. Nógrád                     

13. Pest  1. Tárnok 1. Biatlon 1. Halihó SE 1. Szőcs Emőke 70   

14. Somogy                      

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg                      

16. Tolna                      

17. Vas                      

18. Veszprém                      

19. Zala                      

                      1,00 
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8. SZ. MELLÉKLET: MAGYAR ÉRMESEK ÉS HELYEZETTEK A TÉLI OLIMPIAI 

JÁTÉKOKON 

 

II. HELYEZETTEK 

Kékesy Andrea 
1948 műkorcsolya páros BKE 

Király Ede 

Regőczy Krisztina 
1980 jégtánc BSE 

Sallay András 

 
 

  III. HELYEZETTEK 

Rotter Emília 
1932 műkorcsolya páros BKE 

Szollás László dr. 

Rotter Emília 
1936 műkorcsolya páros BKE 

Szollás László dr. 

Nagy Marianna 
1952 műkorcsolya páros Bp. Építők SC 

Nagy László dr. 

Nagy Marianna 
1956 műkorcsolya páros Csepeli Vasas 

Nagy László dr. 

 
 

  IV. HELYEZETTEK 

Orgonista Olga 
1932 műkorcsolya páros BKE 

Szalay Sándor 

Szekrényessy Piroska 
1936 műkorcsolya páros BKE 

Szekrényessy Attila 

Pajor Kornél 1948 gyorskorcsolya 10 000 m BKE 

Huszár Erika 2006 short track 1500 m TRGSE 

 
 

  V. HELYEZETTEK 

Király Ede 1948 műkorcsolya egyéni BKE 

Almássy Zsuzsa 1972 műkorcsolya egyéni FTC 

Regőczy Krisztina 
1976 jégtánc BSE 

Sallay András 

Knoch Viktor 2006 short track 1500 m Pécsi KSE 

Darázs Rózsa 2010 short track váltó Jászberényi SC 

Heidum Bernadett 2010 short track váltó Sportország SC 

Huszár Erika 2010 short track váltó Sportország SC 

Keszler Andrea 2010 short track váltó Tatabányai DKE 

 
 

  VI. HELYEZETTEK 

Almássy Zsuzsa 1968 műkorcsolya egyéni FTC 

Huszár Erika 2010 short track 1500 m Sportország SC 

Darázs Rózsa 2014 short track váltó Jászberényi SC 

Heidum Bernadett 2014 short track váltó Sportország SC 

Keszler Andrea 2014 short track váltó Tatabányai DKE 

Kónya Zsófia 2014 short track váltó Sportország SC 

Lajtos Szandra 2014 short track váltó Szegedi KE 
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9. SZ. MELLÉKLET: A 2006-2014 KÖZÖTTI TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK MAGYAR 

HELYEZÉSEI 

 

  2006 TORINO 
2010 

VANCOUVER 
2014 SOCHI 

Biatlon férfi 10 km 76 80 79 

  férfi 20 km 78 82 88 

  női 7,5 km 82 - 70 

  női 15 km 80 - 70 

    
   

Bob férfi kettes 29 - - 

  férfi négyes 24 - - 

    
   

Korcsolya műkorcsolya női 18; 23 17 - 

  műkorcsolya férfi 24 - - 

  jégtánc 17 13 - 

    
   

  gyorskorcsolya férfi 1500 m - - 26 

    
   

  short track férfi 500 m 10 22; 25 12; 18; 

  short track férfi 1000 m 12 21 16; 18; 26; 

  short track férfi 1500 m 5; 11 19; 30 20; 33; 34 

  short track női 500 m 13; 22 19 28 

  short track női 1000 m 11; 21 9; DQ DQ 

  short track női 1500 m 4; 20 6; 23; DQ 9; 30 

  short track női váltó - 5 6 

    
   

Sí alpesi si férfi óriásműlesiklás 38 71 50 

  alpesi si férfi műlesiklás 42 kiesett kiesett 

  alpesi sí női lesiklás - 35 7; 35; 

  alpesi sí női super-G - 36; kiesett 15; 28 

  alpesi si női óriásműlesiklás 41 42; kiesett 34; 48 

  alpesi si női műlesiklás 49 44; 45 35 

  alpesi sí női kombináció - 27 16; 21 

    
   

  sífutás férfi sprint 44 - 73 

  sífutás férfi 15 km klasszikus stilus 77 - 78 

  sífutás férfi 15 km szabadstilus - 81 
 

  sífutás női sprint - - 66 

  sífutás női 10 km szabadstilus - 75 - 

  sífutás női 10 km klasszikus stilus 69 - 69 
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10. SZ. MELLÉKLET: 2014. ÉVI XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 

ÉREMTÁBLÁZATA 

 

h
el

ye
zé

s 

ország Arany Ezüst  Bronz összes érem: 

É
re

m
sz

ám
 

ra
n

gs
o

r:
 

1. Oroszország 13 11 9 33 1. 

2. Norvégia 11 5 10 26 3. 

3. Kanada 10 10 5 25 4. 

4. USA 9 7 12 28 2. 

5. Hollandia 8 7 9 24 5. 

6. Németország 8 6 5 19 6. 

7. Svájc 6 3 2 11 10. 

8. Fehéroroszország 5 0 1 6 =17. 

9. Ausztria 4 8 5 17 7. 

10. Franciaország 4 4 7 15 =8. 

11. Lengyelország 4 1 1 6 =17. 

12. Kína 3 4 2 9 11. 

13. Korea 3 3 2 8 =12. 

14. Svédország 2 7 6 15 =8. 

15. Csehország 2 4 2 8 =12. 

16. Szlovénia 2 2 4 8 =12. 

17. Japán 1 4 3 8 =12. 

18. Finnország 1 3 1 5 19. 

19. Nagy-Britannia 1 1 2 4 =20. 

20. Ukrajna 1 0 1 2 23. 

21. Szlovákia 1 0 0 1 =24. 

22. Olaszország 0 2 6 8 =12. 

23. Lettország 0 2 2 4 =20. 

24. Ausztrália 0 2 1 3 22. 

25. Horvátország 0 1 0 1 =24. 

26. Kazahsztán 0 0 1 1 =24. 

  ÖSSZESEN: 99 97 99 295   

 


